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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA PYSKOWICE

2.1.Historia
Pyskowice należą do grupy najstarszych miast Górnego Śląska. Pierwsza historycznie
udokumentowana informacja o Pyskowicach pochodzi z roku 1256, a zawarta jest
w dokumencie wystawionym przez wrocławskiego biskupa Tomasza. Zwieńczeniem procesu
rozwojowego Pyskowic było nadanie praw miejskich około 1260 roku.

2.2 Lokalizacja
Pyskowice leżą w dogodnym położeniu komunikacyjnym przy trasach na Poznań i Opole, w pobliżu
autostrad A4 i A1. Przez miasto przebiega linia kolejowa.
Wiele czynników decyduje o atrakcyjności Pyskowic, m.in.: korzystny klimat dla instalowania się
przedsiębiorstw, rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie województwa śląskiego,
zachodzące przeobrażenia gospodarcze w regionie, restrukturyzacja i prywatyzacja
przedsiębiorstw, bliskość Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gliwicach oraz dużych aglomeracji
miejskich takich jak Gliwice, Zabrze, Bytom.

2.3 Sytuacja społeczna
Gmina Pyskowice zajmuje obszar o powierzchni ok. 31 km2, z czego prawie 17 km2 objęte
są zabudową o charakterze miejskim. Według danych z dnia 31.12.2018 r. liczba ludności wynosi
ogółem 16 717 osób w tym: 8854 kobiet i 7863 mężczyzn1:

INFOGRAFIKA 1.
Struktura ludności Pyskowic według ekonomicznych grup wiekowych w 2018 r.

2 767 osób - 17%

10 886 osób - 65%

3 064 osób - 18%

wiek przedprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek poprodukcyjny

1
Dane pochodzą z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach
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3. INFORMACJE FINANSOWE

3.1. Stan finansów gminy
•
•

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

51,41 %
24,70 %

Zadłużenie ogółem (z tytułu pożyczek i kredytów) - 7 335 164,60 zł, w tym:
1. kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2017 r. w związku
z realizacją zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej –
Wolności w Pyskowicach – budowa ulic: Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej” –
1 823 070,60 zł,
2. pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2017 r. (przekazana
na rachunek Gminy w 2018 r.) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji
Gliwice”– 80 094,00 zł,
3. pożyczka z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2023 r. zaciągnięta w 2018 r. w związku
z realizacją zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice –
etap na 2018” – 392 000,00 zł,
4. kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 2027 r., zaciągnięty w 2018 r.
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pyskowice w związku
z prowadzonymi inwestycjami – 5 040 000,00 zł
Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. gmina nie posiada.

3.2. Wykonanie budżetu gminy2
Po zmianach wprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego stopień realizacji budżetu
miasta na dzień 31.12.2018r. wyniósł:

3.2.1

-

WYKONANIE DOCHODÓW ( w tym dynamika PIT, PN)
dochody plan: 85 905 786,43 zł,
dochody wykonanie: 85 063 419,37 zł, tj. 99,02 % planu, w tym PIT 17 012 820,00 zł,
tj. 105,55% planu (wzrost w stosunku do roku ubiegłego - 15,46 %), PN 9 883 718,35 zł,
tj. 100,75% (wzrost w stosunku do roku ubiegłego – 1,56 %).

Dochody budżetu miasta wg źródła pochodzenia przedstawiają się następująco:

2 Dane pochodzą ze Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2018r. załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RZ.0050.074.2019 Burmistrza miasta Pyskowice z dnia 28 marca 2019r.
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Tabela nr 1. Dochody budżetu miasta wg źródła pochodzenia
źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice
za 2018r.

Wyszczególnienie

Plan po
zmianach
[ zł ]

Wykonanie planu
[ zł ]

%
wykonania
planu

Dochody ogółem (zł)

85 905 786,43

85 063 419,37

99,02

Dochody własne (zł)

43 754 618,72

43 728 375,76

99,94

- z czego: dochody z majątku:
1. czynsze za lokale komunalne
5 409 753,32
2. odsetki od nieterminowych
wpłat czynszów 122 261,61
3. sprzedaż mienia
komunalnego
2340 275,27
4. użytkowanie wieczyste
389 927,96
5. przekształcenie użytkowania
wieczystego 14 192,40
6. czynsze dzierżawne
208 098,15
7. rezerwacja targowiska
95 407,80
8. opłata z ustanowienia
służebności drogi
8 729,93
9. opłata cmentarna
44 963,50
10. czynsze Urząd Miejski
31 911,79
11. odsetki od nieterminowych
wpłat
2 653,44
12. czynsze – szkoły
podstawowe 54 229,14
13. czynsze przedszkola
24 879,35
14. czynsz budynek mieszkalny
przy SP-6
6 462,66
15. czynsze żłobek
7 520,00

9 935 836,31

8 893 729,40

89,51

Dotacje celowe

26 448 688,40

25 827 646,59

97,65

Subwencje

14 331 973,00

14 331 973,00

100,00

Środki na projekty finansowane z
udziałem środków unijnych

1 370 506,31

1 175 424,02

85,77

[ zł ]
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Z danych zawartych w tabeli wynika, iż w strukturze wykonanych dochodów najpoważniejszą
grupą są dochody własne. Drugim pod względem wielkości źródłem pochodzenia są otrzymane
dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, a następnie subwencje. Poza ww. stałymi
źródłami dochodów dla gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych
z udziałem środków unijnych.
Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy – środki na projekty finansowane z udziałem
środków unijnych – 1 175 424,02 zł.
Tabela nr 2. Środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych w 2018 r.
źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice
za 2018 r.

Wyszczególnienie

Plan po
zmianach [zł]

Wykonanie
planu [zł]

% wykonania
planu

Młodzi giganci

4 050,56

4 050,56

100,00

Efektywna
współpraca dla
edukacji szkolnej
zorientowana na
rozwój
technologiczny

61 309,00

55 466,45

90,47

Budowa
oświetlenia
miejskiego OZE –
budowa oświetlania
hybrydowego

641 027,00

593 787,26

92,63

Zagospodarowanie
terenu parku
Miejskiego w
Pyskowicach budowa placu
zabaw, linarium
oraz pergoli

258 141,00

258 141,00

100,00

Rewaloryzacja
parku miejskiego

33 978,75

33 978,75

100,00

Aktywni Razem –
Centrum Wsparcia
Rodziny w
Pyskowicach

372 000,00

230 000,00

61,83

1 370 506,31

1 175 424,02

85,77

RAZEM

3.2.2. WYKONANIE WYDATKÓW

•
•

wydatki plan: 97 874 521,36 zł,
wydatki wykonanie: 93 432 038,87 zł, tj. 95,46 % planu.
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Na sesji w dniu 20.12.2018 r. Rada Miejska ustaliła w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2018 i przeznaczone zostały na realizację następujących
zadań:
• termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka – 224 254,41 zł;
• remont zabytkowego budynku Ratusza w Pyskowicach – 706 481,00 zł.
W obydwu przypadkach zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na niesprzyjające warunki
atmosferyczne. Ostateczny termin realizacji ww. zadań w uchwale określono na 30.06.2019 r.
Wydatki budżetu miasta wg źródła pochodzenia przedstawiają się następująco:

Tabela nr 3. Wydatki budżetu miasta wg źródła pochodzenia
źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice
za 2018 r.

Wyszczególnienie

Plan po
zmianach
[ zł ]

Wykonanie
planu
[ zł ]

wykonania planu
[%]

Wydatki ogółem

97 874 521,36

93 432 038,87

95,46

Wydatki
majątkowe,
inwestycyjne

23 783 915,58

23 078 788,67

97,04

w tym inwestycje
i zakupy inwestycyjne
z wyłączeniem
projektów
finansowanych z
udziałem środków
unijnych

20 819 949,48

20 146 752,85

96,77

w tym inwestycje
i zakupy inwestycyjne
z finansowane
z udziałem środków
unijnych

2 963 966,10

2932 035,82

98,92

Wydatki bieżące

74 090 605,78

70 353 250,20

94,96

z czego: wydatki na
programy finansowane
z udziałem środków
zewnętrznych

2 480 743,58

2 173 160,63

87,60

Wynik operacyjny czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2018r.
jest dodatni – nadwyżka 1 337 622,69 zł.
Wykonane w 2018 r. dochody bieżące w kwocie 71 690 872,89 zł przewyższyły wykonane wydatki
bieżące, które wyniosły 70 353 250,20 zł i tym samym spełniony został wymóg wynikający z art.
242 ust 2 ustawy o finansach publicznych i to bez konieczności korzystania z ustawowej możliwości
finansowania nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.
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3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu po zmianach wynosi 97,04% i
przedstawia się następująco :

Tabela nr 4. Wysokość wydatków majątkowych
źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice
za 2018 r.

Wyszczególnienie

Plan
po zmianach [
zł ]

Wykonanie
planu
[ zł ]

% wykonania
planu

Wydatki majątkowe,
inwestycyjne

23 783 915,58

23 078 788,67

97,04

Podstawowe inwestycje:
✓ remont elewacji ratusza (wydatek nie wygasający);
✓ budowa oświetlenia miejskiego uzupełniającego;
✓ budowa oświetlania miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia
hybrydowego;
✓ budowa dróg w północnej części miasta;
✓ budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Czechowickiej i ul. Wolności;
✓ prace inwestycyjne przebudowa mostu "nad Kanałem Gliwickim" w ciągu ulicy Piaskowej
w Pyskowicach;
✓ modernizacja istniejących dróg i chodników;
✓ termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka (wydatek nie wygasający);
✓ przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Dzienny Dom Senior+;
✓ zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej;
✓ budowa placu zabaw i pergoli w ramach zagospodarowania Parku Miejskiego
w Pyskowicach.

Wybrane inwestycje w 2018 r.
foto: archiwum UM
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3.4. Wieloletnia prognoza finansowa
Tabela nr 5. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice
za 2018 r.

Kredyty i pożyczki
rok
2019

zadłużenie na
1 stycznia
7 335 164,60

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

13 261 200,00
19 739 858,20
18 309 028,80
16 878 199,40
14 351 038,00
10 724 593,60
8 043 455,20
5 362 316,80
2 681 178,40

rata
856 506,40

odsetki
340 886,07

zadłużenie na
31 grudnia

Kredyt planowany do
zaciągnięcia w 2019 r.
1 430 829,40
534 969,66
1 430 829,40
472 112,17
2 527 161,40
410 705,08
3 626 444,40
348 959,35
2 681 138,40
288 908,57
2 681 138,40
230 940,71
2 681 138,40
172 969,34
2 681 178,40
107 192,18

19 739 858,20
18 309 028,80
16 878 199,40
14 351 038,00
10 724 593,60
8 043 455,20
5 362 316,80
2 681 178,40
0,00

Tabela nr 6. Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata – brutto i netto
źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice
za 2018r.

Rok
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

brutto
0,00
31 801,00
1 430 829,40
2 527 161,40
3 626 444,40
4 157 480,00
3 823 629,00
3 472 677,00
3 104 020,00

netto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 187 433,60
911 550,60
618 569,00
315 649,60

Nadwyżka operacyjna brutto osiągnięta za 2018 r. wynosi 1 337 622,69 zł, a nadwyżka operacyjna
netto wynosi 1 072 137,78 zł.

3.4.1. Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata
Od 2014 r. obowiązuje nowa norma regulująca limitowanie zadłużenia samorządu terytorialnego
oparta na zindywidualizowanym podejściu do obliczania dopuszczalnego poziomu zadłużenia
samorządów. Ze względu na charakter tej reguły powszechnie określa się ją mianem
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indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ). Zgodnie z IWZ o dopuszczalnym poziomie zadłużenia
jednostki samorządu terytorialnego decyduje kształtowanie się relacji wielkości obsługi długu do
środków, które w ocenie ustawodawcy można przeznaczyć na jego spłatę, tj. przede wszystkim do
nadwyżki operacyjnej z trzech minionych lat.

Tabela nr 7. Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata
źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice
za 2018r.

Rok
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
1,36
2,38
2,26
3,35
4,34
3,23
3,06
3,02
2,87

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty
5,99
2,70
2,43
4,32
6,86
8,71
9,64
10,22
8,90

W latach 2020-2021 wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań jest na poziomie bliskim
dopuszczalnego. Spowodowane jest to faktem, że w 2019 r. skumulowana została (w związku
z opóźnieniami w ocenie wniosków przez Urząd Marszałkowski) realizacja projektów unijnych
i wiążący się z tym wzrost zadłużenia Gminy.

3.4.2. Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy
Planowane na 2019 r. inwestycje to przede wszystkim inwestycje finansowane z udziałem środków
unijnych: termomodernizacje placówek oświatowych, termomodernizacja budynku Urzędu
Miejskiego, rekultywacja Parku Miejskiego, budowa Centrum Przesiadkowego. Zrealizowanie tych
inwestycji spowoduje wzrost zadłużenia gminy do kwoty 19 739 858,20 zł. Jednak w kolejnych
latach inwestycje niewątpliwie przyniosą konkretne efekty w postaci oszczędności środków
przeznaczonych na ogrzewanie, środków przeznaczonych na remonty i modernizacje.

3.5. Realizacja budżetu obywatelskiego
Idea budżetu obywatelskiego stanowi doskonałe narzędzie do budowania społeczeństwa
obywatelskiego. Proces, w którym powierza się mieszkańcom prawo bezpośredniego decydowania
o przeznaczeniu części środków budżetu miasta pozwala na aktywizację i integrację środowisk
lokalnych oraz wpływa na pogłębianie zaangażowania mieszkańców w kreowanie wizerunku
miasta. Gmina Pyskowice od 2017 r. przekazuje na ten cel 150 tyś. rocznie po równo na dwie
części miasta: północną i południową. Udział środków BO w wydatkach gminy wynosi 0,16 %
wydatków.
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INFOGRAFIKA 2.
Budżet obywatelski w 2018 r.

150.000,00 zł
13
2
1 621

INFOGRAFIKA 3.
Zrealizowane projekty w ramach PBO w 2018 r.
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4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin
i ich związków, a także mienie innych gminnych osób prawnych. Zgodnie z art. 165 ust.1
Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa
majątkowe, w tym przepisie nie wyszczególnione, ale zgodnie z doktryną chodzi tu o prawa takie
jak: ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, zastawy, służebności, hipoteka, a także – prawo
posiadania.
Gmina Pyskowice dysponowała gruntami o powierzchni 411,1203 ha (oraz 1,4266 w użytkowaniu
wieczystym gminy). Zasób Gminy Pyskowice w porównaniu do roku 2017 – pomimo zbywania
gminnych terenów – zwiększył się o 3,7553 ha (oraz 0,6409 ha w użytkowaniu wieczystym gminy).
Ponad 46 ha terenów oznaczonych wyłącznie jako użytek drogowy „dr”.
Nadal jest prowadzona komunalizacja mienia, jednakże zwiększenie w majątku Gminy z tego
tytułu następuje bardzo powoli, a procedura uzyskiwania decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie
stwierdzenia iż Gmina Pyskowice nabyła konkretną nieruchomość z dniem 27 maja 1990 r. – jest
długotrwała i kosztowna.
W roku 2018 Gmina Pyskowice otrzymała od Wojewody Śląskiego 5 decyzji administracyjnych
ws. komunalizacji mienia.
Łączna powierzchnia gruntów objętych ww. decyzjami, których Gmina stała się właścicielem
wyniosła: 1,1134 ha. Wszystkie decyzje wydane zostały na wniosek Gminy.
Aktualnie w toku - z wniosków Gminy, komunalizacją są objęte 34 działki na łączną powierzchnię
ponad 5 ha, a w stosunku do 1 – wcześniej wydanej - decyzji Wojewody trwa postępowanie
odwoławcze dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym - naszym zdaniem będącym we władaniu PKP, położonym przy ul. Oświęcimskiej.
W zakresie przejmowania nieruchomości rolnych, co następuje gdy Gmina wnioskuje
do Wojewody Śląskiego o mienie Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U.
2018.91), regulacje te dotyczą terenów przeznaczonych w planach na cele rolne, wg stanu na dzień
30 czerwca 2000 r.
W ubiegłym roku w tym trybie otrzymano 2 decyzje, 1 z wniosku Gminy na pow. 3,2960 ha (boisko
w Dzierżnie) oraz 1 z wniosku Starosty Gliwickiego na pow. 0,0164 ha. Łącznie w wyniku
komunalizacji rolnej gmina Pyskowice stała się właścicielem gruntów o pow. 3,3124 ha, z tym,
że od jednej decyzji odwołało się PKP S. A. - sprawa odwołania w toku (dot. terenu w głębi
ul. Mickiewicza).
Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku w użytkowaniu wieczystym pozostawało 39 ha gminnych
gruntów (w tym w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 27 ha – wg danych ze sprawozdania
geod. za 2018 r.). Grunty oddane w użytkowanie wieczyste są stałym i pewnym źródłem dochodów
Gminy, co omówione zostanie w punkcie „Dochody z mienia miasta Pyskowice” niniejszego
opracowania.
Trwałym zarządem obciążona jest wg stanu na koniec roku 2018 powierzchnia 6,5970 ha gruntów
gminnych i w ubiegłym roku powierzchnia ta uległa zmianie, gdyż oddane zostały w trwały zarząd
2 tereny przyległe do przedszkoli – jako place zabaw. Wszystkie tereny objęte prawem zarządu
są placówkami oświatowymi i korzystają ze zwolnienia z opłat za trwały zarząd - na podstawie
art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. - o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. 2017.2203), bądź art. 64b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (tj. Dz. U.2018.603) - dot. żłobka.
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Ogółem umowami dzierżawy jest objęta powierzchnia 225,82 ha gruntów, z czego w większości
są to tereny użytkowane jako dzierżawy rolne (200,23 ha), a ponadto obiekty sportowe (5,38 ha),
stawy (6,28 ha), grunty pod garażami (0,22 ha), pod kontenery na odpady komunalne (0,05 ha)
oraz inne (13,66 ha).

4.1. Zmiany w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 1.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.
4.1.1. Zwiększenia stanu mienia miasta Pyskowice
W trybie ustaw o charakterze „komunalizacyjnym” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do końca
2018 roku majątek gminy zwiększył się o 4,4258 ha gruntów.
W omawianym okresie za zgodą Rady Miejskiej nabyto od PKP S. A. - do zasobów gruntów prawo
użytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,6409 ha, 1 działkę - zabudowaną budynkiem
starego dworca przy ul. Wolności o pow. 0,1262 ha nabyto nieodpłatnie, drugą – przyległą o pow.
0,5147 ha – nabyto odpłatnie – z przeznaczeniem na realizację w latach następnych centrum
przesiadkowego. Sprawę tę sfinalizowano 8 lutego 2018 r. a kosztowała budżet Gminy
389 055,50 zł (łącznie z kosztami notarialnymi i sądowymi).
Tym samym zakończone zostały negocjacje dot. przejęcia nieruchomości byłego dworca PKP przy
ul. Wolności trwające ponad 6 lat.

Dworzec PKP
foto: archiwum UM

Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie własności nieruchomości zachodzą również
z mocy przepisów prawa, a mianowicie wspomnianego na wstępie art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, po wykonaniu przez osoby fizyczne lub prawne - geodezyjnych podziałów
nieruchomości, w których część działki objętej podziałem geodezyjnym przeznaczona jest
na drogi publiczne lub poszerzenie dróg już istniejących. Z takimi sytuacjami mieliśmy także
do czynienia w roku 2018 w następujących przypadkach:
• zakończono postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą
na własność Gminy Pyskowice działkę o pow. 0,0043 ha z przeznaczeniem pod gminną
drogę publiczną – ul. Czereśniową i wypłacono odszkodowanie w uzgodnionej wysokości
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w kwocie 4300,00 zł,

•

wypłacono odszkodowanie w kwocie 12 320,00 zł, za przejętą na własność Gminy działkę
o pow.0,0154 ha z przeznaczeniem na drogę gminną – ul. Wiejską,
• wypłacono odszkodowanie w kwocie 23 500,00 zł za działkę o pow. 0,0235 ha – na gminną
drogę - ul. Nasienną.
Ogółem w ww. trybie Gmina Pyskowice stała się właścicielem 0,0432 ha.

4.1.2. Zmniejszenia stanu mienia miasta Pyskowice
W 2018 roku nie nastąpiły zmiany ilościowe w związku z realizacją wniosków osób fizycznych
o wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U.2012.83). Nie wydano
żadnej decyzji o przekształceniu. Dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu przekształceń wyniosły
14 192,40 zł, ale były spłatą rat za przekształcenie z decyzji wydanej w latach ubiegłych.
W naszej Gminie w roku ubiegłym nadal obowiązywała dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej
Nr XLIV/347/10 z dnia 3 marca 2010 r., która umożliwia przyznawanie bonifikat w wysokości 80%,
85% lub 90% ceny lokalu w zależności od wysokości wydatków strukturalnych poniesionych
na budynek w ostatnich 3 latach przed wykupem lokalu przez najemcę.
W omawianym okresie zbyto łącznie 38 lokali - 37 mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy, w tym
7 w przetargu (6 lokali mieszkalnych).
Z lokali mieszkalnych zbytych na rzecz najemców (31), 2 lokale to lokale z 80% bonifikatą,
18 to lokale z bonifikatą 85%, a dla pozostałych 11 - zastosowano 90% bonifikaty. Należy
nadmienić, iż mimo zastosowania wysokich bonifikat 12 najemców dodatkowo skorzystało
z możliwości rozłożenia ceny lokalu na raty.
Uzyskane wpływy ze sprzedaży lokali wyniosły ogółem 1 021 406,04 zł, w tym za lokale
z przetargu łącznie 697 716,34 zł.
W wyniku zbywania lokali mieszkalnych powierzchnia komunalnego zasobu mieszkaniowego
zmniejszyła się o 1 679,24 m2. Zasób lokalowy gminy to 1 320 lokali mieszkalnych, z czego 1 054
to lokale znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, a 266 w budynkach w 100 %
stanowiących własność Gminy. Niezbędny dla funkcjonowania gminy mieszkaniowy zasób gminy
Pyskowice Rada Miejska ustaliła na poziomie 1200 lokali mieszkalnych. W ubiegłym roku
nie utworzono żadnej nowej wspólnoty mieszkaniowej utrzymując ich liczbę na niezmienionym
od 2015 roku poziomie – 140, ale w związku ze zbyciem ostatniego lokalu w nieruchomości Rynek
23 liczba wspólnot na koniec roku wynosiła – 139.
W porównaniu do roku poprzedniego liczba zbytych przez gminę lokali mieszkalnych zmniejszyła
się o ponad 20 %, a wysokość wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych w porównaniu do roku
ubiegłego – wzrosła o ok. 25 %. Zorganizowano 12 przetargów na lokale mieszkalne, z których tylko
6 okazało się skutecznych.
Średnia cena 1 m2 lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy wyniosła 2100 zł i nieznacznie
wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego, ale w zasadzie pokrywała się z ceną rynkową
obowiązującą w Gminie na rynku wtórnym. Natomiast średnia cena 1 m2 lokali zbywanych
z przetargu nieznacznie spadła w porównaniu do roku 2017 i za rok ubiegły wyniosła 1250 zł.
Ma to związek z tym, iż do przetargu są kierowane lokale mieszkalne bardzo zdewastowane,
na które nie ma chętnych wśród „osób z listy”.
W 2018r. Gmina zbyła, jak wyżej podano - 1 lokal użytkowy – w przetargu za cenę 307 347,00 zł,
zatem ich liczba na koniec roku 2018 wynosiła 61, z czego 38 jest w budynkach wspólnot
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mieszkaniowych, a 24 w budynkach w 100% stanowiących własność gminy.
W omawianym okresie Gmina Pyskowice zorganizowała 19 przetargów na zbycie nieruchomości
gruntowych z tego 11 zakończyło się ustaleniem nabywców. W 2018 r. zostało zbytych
10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej pow. 0,5825 ha,
a dochód z tego tytułu wyniósł 1 282 041,30 zł, oraz 1 nieruchomość o pow. łącznej 2,3548 ha,
z przeznaczeniem na tereny lasów zadrzewień i tereny zieleni niskiej, z której dochód wyniósł
90 500 zł.
Łącznie w wyniku czynności cywilno-prawnych w związku ze zbywaniem nieruchomości - zasób
mienia Gminy Pyskowice wg stanu na 31 grudnia 2018 r. zmniejszył się o 2,9373 ha, jednocześnie
w wyniku różnych procedur zasoby gruntów gminy wzrosły o pow. 5,1099 ha (podano łącznie
z prawem użytkowania wieczystego nabytym od PKP S.A. o pow. 0,6409 ha).

4.2. Dochody z mienia miasta Pyskowice
Najważniejszym atrybutem prawa własności jest możliwość dysponowania majątkiem, tak jest też
w przypadku prawa własności nieruchomości. Gmina, w ściśle określonych celach i przy
zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie procedur, może dysponować - uzyskując wpływy
do budżetu Gminy. Wszelkie szczegółowe sprawy związane ze zbywaniem nieruchomości gminnych
w omawianym okresie szczegółowo omówiono w punkcie „Zmiany w stanie mienia miasta
Pyskowice w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.” niniejszego opracowania. Ogółem ze
zbywania nieruchomości Gminy uzyskano w 2018 roku wpływy w wysokości 2 580 006,57 zł, co
stanowiło 80,62 % planu.
Z tytułu wykonywania prawa własności dla gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste gmina
nalicza opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Wg stanu na koniec roku 2018 w naszej bazie
figurowało 3639 podmiotów, które są użytkownikami wieczystymi na gruntach naszej Gminy
i w miarę możliwości - stopniowo dokonywana była aktualizacja opłat. W ubiegłym roku
aktualizacja została przeprowadzona tylko dla 20 nieruchomości zarówno wielomieszkaniowych
jak i jednorodzinnych, co oznaczało zmianę opłat dla 310 podmiotów. Z opłat za użytkowanie
wieczyste gruntów do budżetu gminy w ub. roku wpłynęło 414 225,41 zł, co stanowiło 110,46 %
planu. W latach następnych na skutek działania ustawy sytuacja będzie inna. W dwóch kolejnych
latach Gmina powinna uzyskać większe wpływy, ale z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe, także
w kontekście ewentualnej bonifikaty od jednorazowych opłat, którą może przyznać Rada Miejska.
Dochody z czynszu dzierżawnego uzyskane łącznie od 532 podmiotów (wg stanu na 31 grudnia
2018 r.) z tytułu dzierżawienia gruntów Gminy na cele handlowe, usługowe, budowlane,
rozrywkowe, rolne, stawy oraz inne wyniosły łącznie 153 269,86 zł i stanowiły ponad 95,8 %
planu.
W roku 2018 wydana została 1 zgoda na korzystanie z nieruchomości Gminy na cele, jak na razie
projektowe, w zakresie lokalizacji w terenie Gminy sieci energetycznej dla spółki Tauron.
W zakresie służebności przesyłu - ustanowiono 1 obciążenie na działkach Gminy na rzecz spółek
utrzymujących infrastrukturę kolejową za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 1 340,70 zł
(brutto). Ponadto w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego w nieruchomości Rynek 23
ustanowiono służebność korzystania z podwórka za kwotę 10 737,82 zł (brutto). Z tytułu
bezumownego korzystania za nieruchomość gminy za cały rok 2018 wpłynęła kwota 6 308,90 zł
i dotyczyła ona korzystania przez Spółdzielnię Ogrodniczą z terenu Gminy przy ul. Szpitalnej.
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4.3. Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia miasta
Pyskowice
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości –
w celu realizacji jej zadań Gmina Pyskowice zgłosiła do KZN trzy nieruchomości położone przy
ul. Traugutta, o łącznej pow. 0,2398 ha, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego
pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w ramach „Mieszkanie+”. Dnia 14 grudnia 2017 r.
zadeklarowaliśmy chęć podpisania listu intencyjnego w celu realizacji jednego lub dwóch
budynków o trzech kondygnacjach, co pozwoliłoby gminny zasób nieruchomości zwiększyć
o ok. 27 lokali. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji w sprawie.
Elementem szerokiej polityki mieszkaniowej jest również działanie gminy skierowane na powstanie
nowych lokali mieszkalnych i taka lokalizacja jest zaplanowana w głębi ul. Strzelców Bytomskich,
obok już istniejących dwóch budynków wybudowanych przez TBS Tarnowskie - Góry. W tym celu
Rada Miejska podjęła uchwałę nr LII/391/2018 z dnia 6 września 2018 r. wyrażającą zgodę na zbycie
niezabudowanej działki nr 1485/1 o pow. 0,1769 ha poprzez wniesienie jej własności jako wkładu
niepieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
w Tarnowskich Górach. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych, a jej efektem powinno
być ponad 20 nowych lokali mieszkalnych w budynku o wysokim standardzie wykonania.
W maju ub. roku po trwającym ponad rok postępowaniu Gmina wpisana została jako właściciel
nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 9a, o pow. 0,0329 ha, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym. Nabycie na rzecz Gminy nastąpiło na podstawie postanowienia o nabyciu praw
do spadku po zmarłym na terenie Gminy właścicielu. W latach następnych konieczne będzie
poniesienie kosztów przygotowania przedmiotowej nieruchomości do zbycia.
Podobna sytuacja będzie też występowała w stosunku do zabudowanej nieruchomości położonej
przy ul. Sienkiewicza 30, dla której (chociaż z zapisów wieczystoksięgowych wynika, iż stanowi
własność prywatną) Sąd – postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2018 r. ustanowił Gminę Pyskowice –
kuratorem spadku po zmarłych wiele lat temu właścicielach. Budynek jest w bardzo złym stanie
technicznym i prowadzone jest postępowanie w zakresie rozbiórki części budynku i jego
zabezpieczenia. Środki na ten cel będzie zmuszona wyasygnować Gmina Pyskowice.
Ugodą sądową zawartą w dniu 19 czerwca 2018 roku zakończyła się sprawa o ustanowienie drogi
koniecznej na prawie użytkowania wieczystego gruntu należącego do Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, a stanowiącego jedyny dostęp do działki gminy
nr 150 stanowiącej teren stawów użytkowany przez wędkarzy. Gmina zapłaciła ustalone w ugodzie
wynagrodzenie, a także za bezumowne korzystanie z terenu GPW za ostatnie 3 lata. Ogółem za rok
ubiegły łączna wysokość tych opłat to kwota 39.888,77 zł (łącznie z kosztami sądowymi).
Służebność drogi powstała w wyniku zawartej ugody została już ujawniona w księgach wieczystych
obu nieruchomości.
Poza wcześniej omówionymi dochodami uzyskano jeszcze inne dochody związane z mieniem
miasta Pyskowice.
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Tabela nr 8. Zbiorcze przedstawienie dochodów z majątku miasta Pyskowice
źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice
za 2018 r.

Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Czynsze za lokale komunalne
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów
Sprzedaż mienia komunalnego
Użytkowanie wieczyste
Opłata za trwały zarząd
Przekształcenie użytkowania wieczystego

7
8
9
10
11

Czynsze dzierżawne
Rezerwacja targowiska
Opłata za ustanowienie służebności drogi
Opłata cmentarna
Czynsze UM
Odsetki od nieterminowych wpłat – dot.
pozycji od 3 do12
Czynsze - szkoły podstawowe
Czynsze - przedszkola
Czynsze - gimnazja
Czynsz - budynek mieszkalny przy SP-6
Czynsze - żłobek

12
13
14
15
16
17

Razem

Dochody [zł]
uzyskane na
31.12.2017 r.
5 405 605,61
109 157,22
2 431 514,39
356 726,82
4 957,44
14 754,42

Dochody [zł]
uzyskane na
31.12.2018 r.
5 409 753,32
122 261,61
2 340 275,27
389 927,96
0,00
14 192,40

195 811,64
95 218,80
1 750,00
40 588,90
31 708,15

208 098,15
95 407,80
8 729,93
44 963,50
31 911,79

3 367,91
49 187,22
22 304,94
4 312,51
6 989,35
7 200,00

2 653,44
54 229,14
24 879,35
0,00
6 462,66
7 520,00

8 781 155,32

8 761 266,32

Wykres nr 1. Wierzytelności miasta Pyskowice z tytułu ratalnych dochodów z majątku gminy
źródło: Opracowanie Wydziału GNiR
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4.4. Udziały miasta Pyskowice w spółkach
1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o. o.
ul. Strzelców Bytomskich 9
44-120 Pyskowice
Akt notarialny z dnia: 2.03.1994 r., 25.02.2014 r.
Udziały – 7 391 po 600 zł każdy na łączną kwotę 4 434 600 zł, co stanowi 100 %
2. AT GROUP S.A.
ul. Główna 5
42-693 Krupski Młyn
Akt notarialny z 20.11.1996 r.
Akcje – 100 po 100 zł każda za łączną kwotę 10 000 zł (akcje na okaziciela)
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
Akt notarialny z dnia: 29.12.1997 r., 5.11.2007 r.,11.01.2016 r.
Udziały – 31 396 po 500 zł każdy na łączną kwotę 15 698 000 zł, co stanowi 6,32 %
4. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Towarowa 1
42 – 600 Tarnowskie Góry
Akt notarialny z dnia: 8.10.2003 r., 18.12.2003 r., 23.03.2004 r., 23.12.2005 r.,
9.07.2007 r. 9.01.2009 r., 6.04.2016 r.
Udziały 43 527 po 50 zł każdy na łączną kwotę 2 176 350 zł, co stanowi 2,95 %
5. Zaolszany Sp. z o. o.
ul. Strzelców Bytomskich 9
44 – 120 Pyskowice
Akt notarialny z dnia 25.01.2017 r.
Udziały 50 po 100 zł każdy na łączną kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Tabela nr 9. Zestawienie zmian w stanie mienia miasta Pyskowice w okresie od 1.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.
źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice
za 2018r.

Jednostka
Wyszczególnienie

miary

Grupa 0
Grunty
UM:
-grunty (zbycia...)
-grunty (nabycia, nieodpłatnie, komunalizacja,
użytkowanie wieczyste...)
Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:
- działka pod plac zabaw - P-3
- działka pod plac zabaw - P-4
17

Zwiększenie,
zmniejszenie
wartości
środków
trwałych [zł]

42 428 413,62

-3,6071 ha
26,5822 ha

42 381 265,12
-1 012 455,80
43 393 720,92
47 148,50
29 944,41
17 204,09

RAPORT O STANIE GMINY
Grupa 1
Budynki i lokale
UM:
- budynek mieszkalny (modernizacja)
- budynek UM w Pyskowicach (modernizacja)
- przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum
Wsparcia Rodziny
- adaptacja lokalu na potrzeby Dziennego Domu Senior+
- budynek WC
- budynek byłego dworca (otrzymany nieodpłatnie)
- budynek mieszkalny (postanowienie SR)
- wiata autobusowa (likwidacja)
- budynek mieszkalny (sprzedaż)
- lokale mieszkalne i użytkowe (sprzedaż)
Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:
- adaptacja pomieszczeń w P-5
- adaptacja pomieszczeń w SP-3
- hydranty w SP-6
MOKiS
-adaptacja części holu na salkę fitness - Hala Sportowa
Grupa 2
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej
UM:
- ulica, plac (ulepszenie)
- ulica (budowa)
- most na kanale (rozbudowa)
- alejka chodnikowa
- plac z kostki brukowej
- rów odwadniający (modernizacja)
- lampy solarne
- lampy hybrydowe
- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Pyskowice
- oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3
- oprawy oświetleniowe (ulepszenie w obcym ŚT)
- kanalizacja sanitarna na terenie Gminy (rozbudowa)
- kanalizacja deszczowa na terenie Gminy (rozbudowa i
modern.)
- Park Miejski (rozbudowa)
- plac zabaw (rozbudowa)
- urządzenia zabawowe
- siłownia na placu (rozbudowa)
- tężnia solankowa
- fontanna
- pergole
- wysypisko kwatera II (otrzymany nieodpłatnie)
- wysypisko kwatera III (otrzymany nieodpłatnie)
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2 228 177,88

3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
36 szt.

25 szt.
5 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

2 042 761,54
235 097,17
1 094 202,83
612 364,87
379 455,28
7 678,25
275 445,48
160 000,00
-4 400,00
-94 806,92
-622 275,42
146 533,81
84 976,62
54 367,84
7 189,35
38 882,53
38 882,53
13 456 157,07
13 037 081,53
3 227 009,03
940 760,51
3 074 144,99
32 901,38
17 981,51
154 970,84

2 szt.
4 szt.
59 szt.
82 punkty
1 szt.

68 880,00
793 828,96
583 506,09
45 054,95

7 opraw
1 szt.

38 111,22
46 125,00

1 szt.
1 szt.
1 szt.
11 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.

218 240,25
30 000,00
4 285,00
500 408,92
14 514,00
90 709,81
18 835,33
66 271,63
1 776 568,38
1 395 145,29
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- siatka ogrodzeniowa wokół kwatery I-III (otrzymany
nieodpłat.)
- zbiornik odcieków (otrzymany nieodpłatnie)
- plac zabaw w ogródku przedszkolnym w P- 3 (trwały
zarząd)
- oświetlenie boiska przy SP-3 (trwały zarząd)
- wiata śmietnikowa (likwidacja)
- komin stalowy (likwidacja)
Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:
- plac zabaw P-1
- plac zabaw P-2
- plac zabaw P-3
- plac zabaw P-4
- plac zabaw P-5
- plac zabaw SP-3
- plac zabaw SP-4
- plac zabaw SP-5
- plac zabaw SP-6
- oświetlenie boiska SP-3
MOKiS
-ogrodzenie panelowe z siatki ocynkowanej - Stadion
Sportowy
Grupa 3
Kotły i maszyny energetyczne
Grupa 4
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
UM:
- serwer
- urządzenie UTM (firewall) (likwidacja)
- serwer (likwidacja)
- HOT-SPOT (likwidacja)
Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:
- zestaw multimedialny SP-3
- monitor interaktywny SP-3
- pracownia komputerowa SP-3
- pracownia komputerowa SP-4
- pracownia komputerowa SP-5
- pracownia komputerowa SP-6
- pracownia komputerowa SP-6
- skaner z oprogramowaniem SP-3
- zestaw komputerowy SP-3
- pracownia komputerowa SP-3
- pracownia multimedialna SP-3
- platforma przyschodowa w SP-6 (korekta grupy
OPS
- serwer
- zestaw komputerowy
MOKiS
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1 szt.
1 szt.

12 056,00
17 850,67

1 szt.

-37 000,00
-45 054,95
-22 764,03
-26 259,25
361 820,43
35 000,00
34 947,24
37 000,00
35 000,00
34 818,24
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
45 054,95
57 255,11

1 szt.
1 szt.

57 255,11
0,00
59 423,79

2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.

-856,91
41 587,60
-9 760,00
-16 797,83
-15 886,68
29 090,34
11 015,89
12 700,00
21 305,00
21 305,00
21 305,00
21 305,00
-36 270,10
-1 417,49
-5 415,00
-11 693,52
-14 594,44
-10 455,00
23 287,51
32 287,50
-8 999,99
7 902,85
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- zabudowa pompy podnoszącej ciśnienie wody w
hydrantach – MOKiS
- zestaw komputerowy - MOKiS
Grupa 5
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:
- zmywarka gastronomiczna w P-3
Grupa 6
Urządzenia techniczne
UM:
- system zarządzania obradami oraz transmisji audiovideo
- monitoring wizyjny miasta (rozbudowa)
- szafa RACK (nieodpłatne przekazanie)
Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:
- szafa RACK 19" U22 - ZOPO
- platforma przyschodowa w SP-6 (korekta grupy
MOKiS
- klimatyzacja w salce fitness - Hala Sportowa
- kamery i rejestrator - Hala Sportowa
Grupa 7
Środki transportowe
Grupa 8
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
UM:
- kserokopiarka
- kserokopiarka (likwidacja)
Placówki oświatowe, ZOPO i żłobek:
- kserokopiarka - SP-6
MOKiS:
- zestaw nagłośnieniowy HK Audio Liner - MOKiS
- kasa fiskalna
- zadaszenie estrady plenerowej
Razem
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1 szt.
1 szt.

1 szt.

2018
10 401,85
-2 499,00
4 428,00
4 428,00
4 428,00
167 338,95
131 602,31

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

85 159,72
51 072,06
-4 629,47
15 084,47
4 629,47
10 455,00
20 652,17
8 975,01
11 677,16
0,00
5 254,44

1 szt.
1 szt.
1 szt.
zestaw
1 szt.
1 szt.

-502,45
4 975,35
-5 477,80
4 083,60
4 083,60
1 673,29
23 491,09
-1 817,80
-20 000,00
58 349 193,75

RAPORT O STANIE GMINY

2018

5. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W OBSZARACH DZIAŁANIA MIASTA PYSKOWICE - EFEKTY DZIAŁAŃ
PROWADZONYCH W 2018 ROKU

5.1. Strategia rozwoju
Kształtowanie polityki rozwoju lokalnego wymaga kompleksowego podejścia. Jest to proces, który
powinien być zaplanowany, świadomy, skoordynowany i sterowany przez lokalne struktury.
Jest to z reguły proces długotrwały, gdyż efekty działań prorozwojowych są często oddalone
w czasie.
W związku z powyższym od 2017 r. trwają w Pyskowicach prace nad stworzeniem Strategii
Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030. Ostatecznie Strategia ma powstać w pierwszym
półroczu 2019r. Będzie to narzędzie umożliwiające dalszy prawidłowy i efektywny rozwój, dzięki
czemu miasto będzie w stanie lepiej dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia i
wykorzystać przy tym potencjalne możliwości rozwoju.

5.2. Ład przestrzenny
Politykę przestrzenną miasta określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, na podstawie którego uchwalane są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, które są najskuteczniejszym narzędziem planistycznym, albowiem ustalenia, wraz
z innymi przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości (określają
przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu), a także zapobiegają eksurbanizacji
miasta.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pyskowice zwane
dalej „Studium” zostało uchwalone przez Radę Miejską w Pyskowicach w 2014 r., a następnie
uchwałą Nr LIII/403/2018 z dnia 27.09.2018 r. zmienione. Przystąpienie do zmiany studium było
uwarunkowane przede wszystkim dużym sprzeciwem społecznym dotyczącym rozbudowy
istniejącego składowiska odpadów komunalnych oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na tereny
rolne przy jednoczesnym ograniczeniu terenów inwestycyjnych, a także potrzeba dostosowania
go do obowiązujących przepisów prawa. Zmiana ta pozwoliła na przystąpienie do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [zwanego dalej „Planem”] fragmentu gminy
Pyskowice dla obszaru położonego w rejonie ul. Wrzosowej, którego uchwalenie przewiduje się na
koniec 2019 r.
Zgodnie z art. 32 ust. 1-3 ustawy z 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm)
zwanej dalej „ustawą o planowaniu przestrzennym” sporządzono dokument oceny aktualności
Studium i Planów miasta Pyskowice, zatwierdzony uchwałą nr LII/388/2018 z dnia 6 września
2018 r. Rady Miejskiej w Pyskowicach, w którym dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym miasta Pyskowice wraz z oceną postępów w opracowaniu planów miejscowych oraz
opracowano wieloletni program sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń
studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczony w rejestrach wydanych decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego ( art. 57 ust. 1-3 ustawy o planowaniu przestrzennym) oraz w
rejestrach wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (art. 67 ustawy o planowaniu
przestrzennym), a także wniosków w sprawie sporządzenia lub zmian planu miejscowego.
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Na terenie miasta Pyskowice obowiązuje 28 planów zagospodarowania przestrzennego, a kolejne
2 są w trakcie opracowania. Obowiązującymi planami objęty jest obszar o łącznej powierzchni
2394 ha ( ≈ 77% pow. miasta), natomiast plany w opracowaniu zajmują powierzchnię ok. 404 ha,
dzięki czemu do końca br. powierzchnia pokrycia Planami wzrośnie do 2 732 ha (ok. 87% pow.
miasta). Obszary dla których obecnie brak jest miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego stanowią ok. 23% pow. miasta i obejmują głównie tereny rolnicze, łąk, pastwisk
i wód (jezioro Dzierżno Duże), a także tereny zamknięte (o pow. ≈ 73 ha) na podstawie Decyzji nr 3
z dnia 24 marca 2014 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia terenów, przez które
przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. U. z 2014 r. poz. 25).
Jednocześnie gmina Pyskowice na bieżąco, zgodnie z potrzebami miasta i mieszkańców sporządza
lub zmienia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w 2018 r. uchwalono 5 Planów:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe
2.
3.
4.
5.

od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kard.
Stefana Wyszyńskiego;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice
dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowej;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice
dla terenów pokolejowych przy ul. Wolności;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie
ul. Młyńskiej.

INFOGRAFIKA 4.
Schemat miejscowy planów zagospodarowania przestrzennego miasta na przestrzeni
lat: 1997-2018
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Ponadto w 2018 r. gmina nawiązała współpracę z firmą zajmującą się m.in. tworzeniem
oprogramowania udostępniającego dane przestrzenne, w związku z czym w styczniu 2019 r.
na stronie internetowej miasta Pyskowice został udostępniony nowy portal mapowy pod nazwą:
„System Informacji Przestrzennej”, dzięki któremu mieszkańcy, inwestorzy oraz turyści w prosty
sposób mogą uzyskać informacje zawierające dane przestrzenne gminy Pyskowice.

5.3. Zasoby materialne gminy
5.3.1. Lokalny program rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023
Rewitalizacja staje się kluczowym procesem rozwojowym miast Pyskowice, przeciwdziałając
negatywnym zjawiskom oraz stymulując pozytywne zmiany społeczne i gospodarcze. Z tego
powodu został opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023, który
uchwalono Uchwałą Nr XXXV/265/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18 maja 2017 r.
LPR stanowi jeden z głównych instrumentów umożliwiających wprowadzanie zmian na obszarze
gminy. Wpisanie go do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego umożliwiło
Gminie pozyskiwanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego przewidzianych
na rewitalizację, zarówno inwestycyjnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak
i miękkich z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty ujęte w tym planie. Ponadto
posiadanie programu rewitalizacji zapewniło możliwość zwiększenia części uzyskanych dotacji
z RPO o kolejne 10% z budżetu państwa.

INFOGRAFIKA 5.
Kierunki działań określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023
wraz z efektami ich realizacji w 2018 r.

Działanie: Przebudowa pomieszczeń na
potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny
w budynku przy ul. Sikorskiego 83
w Pyskowicach ( dofinansowanie RPO
WSL 2014-2020 działanie 10.02.01)

Kierunek I:
utworzenie godnych i
bezpiecznych warunków życia
społecznego

KWOTA DOFINANSOWANIA:
430 898 ,99 ZŁ
Działanie: Aktywni razem - miękki
program realizowany przez OPS na
bazie Centrum Wsparcia Rodziny (CWR)
(dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020)
KWOTA DOFINANSOWANIA:
340 000,00 zł
dofinansowanie z budżetu państwa
KWOTA DOFINANSOWANIA
32 000,00 zł

Kierunek II: poszerzenie
oferty instytucji działających
na rzecz rozwoju osobistego
i zawodowego lokalnej
społeczności
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Działanie: Utworzenie i wyposażenie
dziennego domu Seniora
(dofinansowanie ze środków z
budżetu państwa w ramach
programu Senior + na lata 2015-2020
Moduł I: Utworzenie lub
wyposażenie placówki Senior +)
KWOTA DOFINANSOWANIA:
300 000,00 ZŁ
Kierunek II: c.d.
Działanie: Stacja kultury – adaptacja
dworca kolejowego w Pyskowicach
celem aktywizacji gospodarczej,
kulturalnej i społecznej – złożenie
wniosku aplikacyjnego
(dofinansowanie z RPO
Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 działanie 10.3
Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych)

Działanie: Budowa centrum
przesiadkowego przy placu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
(dofinansowanie z RPO WSL na lata 20142020)
KWOTA DOFINANSOWANIA:
2 865 414,31 ZŁ
Kierunek III:
poprawa dostępności
komunikacyjnej oraz
modernizacja infrastruktury
technicznej

Działanie: Termomodernizacje szkół
przedszkoli i żłobka:
(dofinansowanie ze środków RPO WSL na
lata 2014 -2020)
KWOTA DOFINANSOWANIA:
7 667 104,23 ZŁ
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Działanie: Termomodernizacja MOKiS
(dofinansowanie ze środków RPO WSL na
lata 2014 -2020)

Kierunek III: c.d.

KWOTA DOFINANSOWANIA:
844 031,05 ZŁ

Działanie: Rewaloryzacja parku
Miejskiego w Pyskowicach - zadanie
w trakcie realizacji
dofinansowanie ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Priorytet: II
Ochrona środowiska, Działanie: 2.5
Poprawa jakości środowiska miejskiego)

Kierunek IV:
zapewnienie mieszkańcom
satysfakcjonujących form
spędzania wolnego czasu

KWOTA DOFINANSOWANIA:
3 238 091,88 ZŁ
Działanie: Remont zabytkowego
budynku Ratusza
dofinansowanie z RPO WSL na lata 20142020
KWOTA DOFINANSOWANIA:
1 458 363,35 ZŁ

5.3.2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Rada Miejska w Pyskowicach podjęła Uchwałę
Nr XLIV/353/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. dotyczącą ustalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pyskowice na lata 2014-2018.
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem powierzono Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych
TBS Sp. z o. o. w Pyskowicach, której Gmina jest 100% właścicielem. Sposób realizacji zarządzania
i administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy określony został w Zarządzeniu
Nr. 0050.263.2016 Burmistrza miasta Pyskowice z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz w zmianie
Zarządzenia Nr RZ.0050.327.2017 z dnia 27.12.2017 r.
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Dane dotyczące zasobu gminy:
• Gmina Pyskowice jest właścicielem 31 budynków mieszkalnych stanowiących jej wyłączną
•
•

własność i współwłaścicielem w 139 nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych.
Zasób mieszkaniowy Gminy Pyskowice składał się z 1319 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej 56.794,33 m2, w tym w budynkach komunalnych znajdowały się
264 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 10.896,01 m2.
Z mieszkaniowego zasobu Gminy zostały wydzielone 132 lokale socjalne.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Pyskowice na lata 2014-2018 został opracowany na pięć lat. Gmina Pyskowice w 2018 r. prowadziła
działania zmierzające do realizacji programu.
W ostatnich latach w Gminie Pyskowice następował spadek liczby budynków komunalnych. Spadek
ten, spowodowany wykupem mieszkań komunalnych, odbił się równocześnie na realizacji list
przydziałów. W roku 2018 na przydział lokali oczekiwało ok. 440 rodzin, tymczasem Gmina była
w stanie zaspokoić potrzeby ok. 23 rodzin w roku.
Liczba wnioskodawców oczekujących na pomoc mieszkaniową na koniec roku 2018 przedstawia się
następująco:
• 105 (rodzin) - najem lokalu na czas nieoznaczony;
• 110 (rodzin) – najem lokalu na czas oznaczony (socjalny), w tym:
- 77 wyroków eksmisyjnych z prawem do otrzymania lokalu socjalnego;
- 33 osoby złożyły wniosek o otrzymanie lokalu socjalnego;
• 10 osób oczekujących do otrzymania pomieszczenia tymczasowego na podstawie wyroku
eksmisyjnego bez prawa do lokalu socjalnego;
• 55 rodzin oczekujących na zamianę lokalu „z Urzędem”;
• 215 rodzin oczekujących na lokal do remontu kapitalnego na koszt najemcy.
Liczba wnioskodawców, którym przyznano pomoc mieszkaniową na koniec roku 2018 przedstawia
się następująco:
• 9 rodzinom przyznano - najem lokalu na czas nieoznaczony;
• 5 rodzinom przyznano – najem lokalu na czas oznaczony (socjalny), w tym:
- 2 wyroki eksmisyjne z prawem do otrzymania lokalu socjalnego;
- 3 osoby złożyły wniosek o otrzymanie lokalu socjalnego;
- 0 osób otrzymało pomieszczenia tymczasowe na podstawie wyroku eksmisyjnego bez
prawa do lokalu socjalnego;
• 3 rodziny dokonały zamiany lokalu „z Urzędem”;
• 6 rodzin otrzymało lokal do remontu kapitalnego na koszt najemcy.
Zamiany dobrowolne pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych, tak by gospodarstwa domowe
zajmowały lokale odpowiednie zarówno do wielkości rodziny, jak i sytuacji materialnej (1 lokal
mieszkalny), odzyskano 42 lokale mieszkalne w ramach posiadanego zasobu poprzez tzw. ,,ruch
ludności" - tj. eksmisje, zgony, wyprowadzenia się najemcy w celu powtórnego zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych lub sprzedaży.
Główną przyczyną braku możliwości przydziału wszystkim wnioskodawcom z listy mieszkaniowej
lokalów jest wiek wszystkich budynków komunalnych w zasobach Gminy, dotychczasowe jej
działania skupiały się głównie na bieżących remontach i modernizacjach tych budynków.
W 2018r. Gmina podjęła działanie skierowane na powstanie nowych lokali mieszkalnych w głębi
ul. Strzelców Bytomskich, obok już istniejących dwóch budynków wybudowanych przez TBS
Tarnowskie - Góry. W tym celu Rada Miejska podjęła uchwałę nr LII/391/2018 z dnia 6 września
2018 r. wyrażającą zgodę na zbycie niezabudowanej działki nr 1485/1 o pow. 0,1769 ha poprzez
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wniesienie jej własności jako wkładu niepieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach. Inwestycja będzie realizowana
w latach następnych, a jej efektem powinno być ponad 20 nowych lokali mieszkalnych w budynku
o wysokim standardzie wykonania.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości –
w celu realizacji jej zadań Gmina Pyskowice zgłosiła do KZN trzy nieruchomości położone przy
ul. Traugutta, o łącznej pow. 0,2398 ha, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego
pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Dnia 14 grudnia 2017 r. Gmina zadeklarowała
chęć podpisania listu intencyjnego w celu realizacji jednego lub dwóch budynków o trzech
kondygnacjach, co pozwoliłoby gminny zasób nieruchomości zwiększyć o ok. 27 lokali. Do chwili
obecnej Gmina nie otrzymała żadnej korespondencji w sprawie.
Zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pyskowice
na lata 2014-2018 na rok 2018 przewidziane były remonty bieżące i kapitalne dachów oraz
remonty kominów, remont lokali socjalnych i pozostałych lokali mieszkalnych do zasiedlenia,
remont instalacji gazowej, wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej, izolacja pionowa budynków,
docieplenie budynków, wymiana okien, roboty zduńskie, roboty izolacyjne, wykonywanie
świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych, termomodernizacja budynku
i wykonanie audytu.
O kolejności realizowania prac remontowych i modernizacyjnych zgodnie z programem decyduje
ocena techniczna inspektora budowlanego, podjęta uchwała przez współwłaścicieli w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych oraz wysokość nagromadzonych środków finansowych na funduszu
remontowym. Biorąc pod uwagę powyższe w roku 2018 wydatkowano na remonty i modernizacje
kwotę 653.387,05 zł.
W ramach prac remontowych w 2018r. wykonano:
✓ remonty instalacji wewnętrznych - gazowych, elektrycznych oraz instalacji wodnych
i kanalizacyjnych zarówno w budynkach Gminy jak i Wspólnot Mieszkaniowych. Prace
wykonywane były mieszkaniach najemców i spowodowane były złym stanem technicznym
m.in. w lokalach: ul. Józefa Wieczorka 1/1/4; 1/1/2; 1/2/4, ul. Mikołaja Kopernika 6/15
i
6/26, ul. Jana Matejki 1/3/2, Traugutta 8 i 41/5, ul. Drzymały 4/1/9, ul. Szopena 7/2/8
;
12/1/16; 7/1/5; 1/3/2 ul. Szpitalna 8/1/8, ul. Wojska Polskiego 15/5/4, ul. Strzelców Bytomskich
24/2/5 i 20/6/7, Plac Piłsudskiego 1/3/1, ul. Lompy 6/3/5, ul. Lipowa 3/2, ul. Jana
Kochanowskiego 4/2/8, ul. Ignacego Paderewskiego 3/2/2; 3/1/7; 9/1/9,
ul.
Wolności 15 i 15/1, ul. Gen Władysława Sikorskiego 50, ul. Wyzwolenia 1/1/4, ul. Armii
Krajowej 11/2, ul. Konopnickiej 1/1/5, ul. Kopernika 6, ul. Cmentarna 4, montaż pieca
grzewczego: ul. Traugutta 35/2, ul. Wojska Polskiego 3/4/9, ul. Ignacego Paderewskiego
3/1/1;
✓ naprawy, dobudowy i uszczelnienie przewodów kominowych, roboty zduńskie –
uszczelniano przewody przez ich „szlamowanie” oraz roboty zduńskie. Wykonano takie
prace w n/w budynkach: przy Plac Miarki 1/1, , budowa przewodu wentylacyjnego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11/3/3, uszczelnienie przewodu dymowego kotła CO
ul. Wolności 17/1.
✓ roboty ogólnobudowlane – remont stropu ul. Adama Mickiewicza 14/4 oraz remont WC
ul. Traugutta 8/1/2, montaż krat na okna na klatce schodowej ul. Wolności 17,
zamurowanie otworów w budynku ul. Nad Łąkami 6/7, malowanie klatek schodowych
ul. Szpitalna 7, wymiana rynien ul. Armii Krajowej 11, wymiana drzwi wejściowych do
mieszkania ul. Wojska Polskiego 25, rozbiórka WC Dworca PKP, remont dachu
ul. Gen Władysława Sikorskiego 35/37.
✓ remonty mieszkań – wykonano remonty mieszkań socjalnych do zasiedlenia przy
ul. Wolności 15/1, wymiana kuchni węglowych w lokalach socjalnych ul. Adama
Mickiewicza 51/6, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11a/1 i 48/2, Plac Poniatowskiego 5/3,
kupno kuchni węglowej.
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Tabela nr 10. Rzeczowy zakres wykonanych prac w zakresie remontów
źródło: Informacje z Wydziału GKiOŚ UM Pyskowice Referat Gospodarki Lokalami

Rodzaj prac

Kwota

remonty instalacji wewnętrznych

101 952,45 zł

roboty zduńskie i remonty kominów

87 812,83 zł

roboty ogólno - budowlane

54 640,27 zł

remonty mieszkań

115 031,79 zł

wymiana okien

3 703,92 zł

W ramach prac modernizacyjnych w 2018r. wykonano: projekt przyłączenia kanalizacji sanitarnej
budynku mieszkalnego ul. Ogrodowa 22, projekt instalacji gazowej ul. Kościelna 3, projekt remontu
dachu ul. Sikorskiego 45-45a, projekt przebudowy lokalu użytkowego na dwa mieszkania
ul. Szopena 12, wymieniono kocioł c. o. w budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83, rozdział i
przyłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Piaskowa, remont instalacji elektrycznej w
budynku ul. Szopena 12, modernizację werandy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 34, remont
szamba oraz modernizacja istniejącego odpływu z gaigerów ul. Piaskowa 1, izolację ścian
fundamentowych przy ul. Traugutta 6 w Pyskowicach.

Tabela nr 11. Rzeczowy zakres wykonanych prac w zakresie modernizacji budynków
komunalnych i lokali Gminy
źródło: Informacje z Wydziału GKiOŚ UM Pyskowice Referat Gospodarki Lokalami

Rodzaj prac

Kwota

Projektowanie modernizacji

19.938,35 zł

Wymiana urządzeń

33.254,97zł

Modernizacja

237.052,47 zł

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych
Ponieważ znaczne rozproszenie udziałów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych skutkuje
zwiększeniem kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu, Gmina podejmuje działania
polegające na wyprowadzaniu własności Gminy z budynków wspólnot mieszkaniowych. Gmina
prowadzi w tym celu sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na zasadach preferencyjnych
z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
W 2018 r. sprzedano:
- 31 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom,
- 6 lokali mieszkalnych sprzedano w drodze przetargu, gdyż Gmina w przypadku zwalniania
przez dotychczasowych najemców ostatnich lokali komunalnych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych, w przeważającej części kieruje je do sprzedaży.
Systematyczna sprzedaż mieszkań zmniejsza gminny zasób mieszkaniowy, dlatego w programie
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wydzielony został tzw. „zasób gminy” na poziomie 1200 mieszkań, czyli liczba mieszkań jaka musi
pozostać w dyspozycji Gminy. Wydzielono z jej zasobów budynki, w których lokale nie podlegają
sprzedaży. Według stanu na koniec 2018r. w zasobie gminy pozostało 1319 mieszkań.
Zasady polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu
Czynsze z opłatami dodatkowymi za lokale Gminy stanowią dochód Gminy z tytułu najmu lokali
mieszkalnych i użytkowych wraz z opłatami za media. Powinny one pokrywać nie tylko koszty
bieżącego utrzymania budynków, ale również zapewnić środki na remonty i modernizację lokali
należących do zasobu Gminy Pyskowice. W zakresie polityki czynszowej podejmowane działania
zmierzają do utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy na poziomie, który pozwoli zapewnić
samowystarczalność finansową w gospodarce mieszkaniowej.
Stawki (czynszy za 1 m²) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, socjalnego i użytkowego
ustalane są w drodze Zarządzania Burmistrz Miasta i wynoszą odpowiednio:
- dla lokalu mieszkalnego od 1.01.2012 r.: 3,00 zł/m ²,
- dla lokalu socjalnego od 1.01.2012 r.: 1,35 zł/m²,
- dla lokali użytkowych od dnia 14.02.2018 r. 9,98 zł netto/m².
Od roku 2012 czynsz za lokale mieszkalne i socjalne jest utrzymywany na stałym poziomie.
Natomiast w 2018 r. podwyższono czynsz za lokalne użytkowe z 9,51 zł netto/m² (wartość czynszu
obowiązywała od roku 2014) na 9,98 zł netto/m².
Dochód Gminy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z opłatami za media na
dzień 31.12.2018 r wyniósł: 5.409.753,32 zł oraz odsetki w kwocie 122.261,61 zł.
Gmina realizuje działania ustawowe w zakresie pomocy mieszkaniowej w zakresie przydziału
mieszkań oraz wypłacając dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Na pomoc mieszkaniową
wydatkowano kwotę 639.721,48 zł.
Podstawowym problemem Gminy Pyskowice od lat jest zadłużenie czynszowe. W roku 2018
zostały podjęte następujące działania windykacyjne, zmierzające do obniżenia zadłużenia
czynszowego w Gminie Pyskowice:
1. skierowano 107 pozwów o zapłatę na kwotę 1 445 937,49 zł;
2. uzyskano 73 nakazy zapłaty na łączną kwotę 1 040 625,52 zł, na podstawie których Gmina
występuje do Komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w razie braku
dobrowolnej wpłaty od dłużnika;
3. skierowano 1 pozew o eksmisję;
4. otrzymano 4 wyroki orzekające eksmisję z lokali mieszkalnych w tym 2 bez lokalu socjalnego;
5. wykonano 4 eksmisje – 1 do lokalu socjalnego, 3 bez lokalu socjalnego;
6. skierowano 476 prawomocnych tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej, w tym:
- 2 o eksmisję i zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych na kwotę 3 306,58 zł,
- 474 o zapłatę na łączną kwotę 2 864 539,46 zł (w tym należność główna 2 370 662,61 zł),
7. z dłużnikami, którzy zwrócili się o możliwość ratalnej spłaty zadłużenia zawarto 79 ugód
na łączną kwotę 336 858,02 zł;
8. umorzono zaległości na łączną kwotę 94 778,95 zł (z tytułu czynszu i odszkodowań za
bezumowne korzystanie z lokali – 57 347,51 zł, z tytułu odsetek - 27 503,03 zł, z tytułu
kosztów sądowych – 9 928,41 zł). Umorzeń tych dokonano po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego z uwzględnieniem sytuacji bytowej dłużników (rodzinnej,
zdrowotnej i materialnej), jak również umorzono zadłużenia zmarłych dłużników, gdzie
spadkobiercy odrzucili spadek lub przyjęli z dobrodziejstwem inwentarza;
9. zawarto z dłużnikami 7 umów „świadczenia zastępczego” , w wyniku których „odpracowali”
oni 4 182,51 zł posiadanego zadłużenia.
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5.3.3. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018- 2020
Podstawę prawną sporządzanego planu wykorzystania zasobu stanowią przepisy art. 25 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.2018.121 ). Gminnym
zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Miasta Pyskowice. Do gminnego zasobu
nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią własność Gminy, a nie zostały oddane
w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego
gminy.
Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany na cele rozwojowe gminy
i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa
mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,
a także na realizację innych celów publicznych. Podstawą tworzenia gminnych zasobów
nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega w szczególności na:
•
ewidencjonowaniu nieruchomości,
•
zapewnianiu wycen nieruchomości,
•
sporządzaniu planu wykorzystania zasobu,
•
zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości,
•
wydzierżawianiu, wynajmie i użyczaniu nieruchomości,
•
obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi,
•
regulacji terenowo-prawnej.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w roku 2018 realizowane było w oparciu o:
• Uchwałę nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21 grudnia
2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027, zmienioną
uchwałą nr XLIV/362/2018 z dnia 26 marca 2018 r. ,
• Uchwałę Nr XXXIV/261/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 kwietnia
2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania i wynajmowania, zmienioną uchwałą nr XXIX/225/2013 z dnia 20 marca
2013 r. (Uchylenie § 5 i § 8), uchwałą nr XLIV/354/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
(zmniejszenie ilości lokali mieszkalnych w niezbędnym gminnym zasobie lokali
mieszkalnych z 1500 na 1200 lokali) oraz uchwałą nr XXII/147/2016 z dnia 19 maja 2016 r.
(uchylenie § 6, zmiana § 7 i 10),
• Uchwałę Nr XLIV/347/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie udzielania przez Burmistrza
Miasta
bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, zmienionej uchwałą
NR XXII/148/2016 z dnia 19 maja 2016 r.,
• Uchwałę Nr XLIV/353/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Pyskowice na lata 2014-2018”,
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy
Pyskowice.
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Dochody z tytułu gospodarowania gminnym zasobem w 2018 r.
Tabela nr 12. Dochody z tytułu gospodarowania gminnym zasobem w 2018 r.
źródło: Informacje z Wydziału GNiR

Wyszczególnienie
Wpływy z tytułu odpłatnego
zbycia prawa własności
nieruchomości
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu dzierżaw,
składników majątkowych
stanowiących własność gminy

Plan
2018

Wykonanie
2018

%
wykonania
planu

3.200.000

2 580.006,57

80,62

379.957,44

414.225,41

110,46

160.000

153.269,86

95,8

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste są stałym i pewnym źródłem dochodów Gminy.
Nie planowano aktualizacji opłat rocznych na większą skalę ze względu na stosunkowo niewielkie
środki budżetowe przeznaczone na sporządzanie operatów szacunkowych oraz zapowiadanie
wprowadzenia zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, co miało nastąpić z mocy prawa w stosunku do wszystkich nieruchomości tzw.
mieszkaniowych.
Zgodnie z planem wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2018 r. przewidywano:
• zorganizowanie przetargów na zbycie 12 nieruchomości z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe;
• zorganizowanie przetargu na zbycie 1 nieruchomość z przeznaczeniem na działalność
produkcyjną i usługową;
• uruchomienie procedury zbywania lokalu użytkowego przejętego w części od firmy Orange
położonego w budynku przy Pl. Józefa Piłsudskiego 4.
W omawianym okresie Gmina Pyskowice zorganizowała 19 przetargów na zbycie nieruchomości
gruntowych z tego 11 zakończyło się ustaleniem nabywców. W 2018 zostało zbytych
10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej pow. 0,5825 ha,
a dochód z tego tytułu wyniósł 1 282 041,30 zł, oraz 1 nieruchomość o pow. łącznej 2,3548 ha,
z przeznaczeniem na tereny lasów zadrzewień i tereny zieleni niskiej, z której dochód wyniósł
90 500 zł.
Ogółem ze zbywania nieruchomości Gminy uzyskano w ubiegłym roku wpływy w wysokości
2 580 006,57 zł, co stanowiło 80,62 % planu.
Gminny zasób nieruchomości w roku 2018 został szczegółowo omówiony w rozdziale 4 Raportu
pn. „Informacja o stanie mienia komunalnego”.
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5.3.4. Opieka nad zabytkami
Na terenie gminy znajduje się 436 obiektów zabytkowych (ujętych w Gminnej Ewidencji
Zabytków, sporządzonej 13 grudnia 2013 r.), w tym 45 zabytków nieruchomych, wpisanych
do rejestru, 366 zabytków nieruchomych znajdujących się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków
oraz 25 zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Pyskowice
w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Obecnie Gmina posiada 279 kart adresowych zabytków nieruchomych, natomiast pozostałe karty,
tj. karty ewidencji zabytków architektury i budownictwa w 2019 r. są w trakcie aktualizacji.
Trwają prace nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzeniem Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 – 2023, którego uchwalenie przewiduje się na koniec
roku 2019. Zadaniem gminnego programu opieki nad zabytkami będzie określenie priorytetów
gminy w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych
uwarunkowań, a także wskazanie działań i instrumentów niezbędnych do realizacji tej polityki
w okresie czteroletnim.

5.4. Infrastruktura komunalna
5.4.1.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach na lata 2018-2020

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach na lata 2018-2020
został uchwalony Uchwałą nr XXX/678/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 września 2017 r.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 328.)
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych jest
podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Spółki PWiK Sp. z o.
o. z siedzibą w Gliwicach wobec ludność zamieszkującej teren miast: Gliwice, Pyskowice,
Sośnicowice oraz gminy Rudziniec i Zbrosławice i zakładów przemysłowych oraz innych instytucji
z obszaru działania Spółki. Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Zgodnie z planem na 2018 r. przy ul. Traugutta wybudowano sieć wodociągową: średnica DN 150
długość ok. 800 mb, finansowane ze środków własnych PWiK Gliwice Sp. z o. o.

5.5. ŚRODOWISKO
5.5.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest to strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ na
lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych
do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje
konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.
W Gminie Pyskowice PGN został uchwalony w 2015 r. , a następnie uchwałą z 2017 r. dokonano
jego aktualizacji.

32

RAPORT O STANIE GMINY

2018

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pyskowice jest narzędziem pomocniczym w spełnieniu
obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej,
określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 545. ).
W dokumencie określono 13 zadań (w tym 10 zadań własnych) w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego dla gminy Pyskowice:
• prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza,
• wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji,
• opracowanie programu uciepłowienia miasta i realizacja II etapu modernizacji systemu
cieplnego miasta,
• kontynuacja działań w kierunku dalszej poprawy stanu technicznego dróg i modernizacji
dróg gminnych,
• kontynuacja budowy i organizacji tras rowerowych,
• stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych i usługowych emitujących
zanieczyszczenia do powietrza,
• prowadzenia okresowego monitoringu źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza,
• podejmowanie doraźnych działań wynikających z zaleceń monitoringu,
• przeprowadzenie audytu energetycznego w budynkach komunalnych,
• termomodernizacja budynków stanowiących mienie komunalne,
• kontynuacja modernizacji miejskiej infrastruktury ciepłowniczej,
• opracowanie i realizacja programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
• kontynuacja modernizacji układu komunikacyjnego.
Posiadanie Planu było podstawą do uzyskania przez Gminę dotacji z budżetu Unii Europejskiej
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 na:
• termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (szkół, przedszkoli, budynku Urzędu
Miejskiego z odnawialnymi źródłami energii i budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu), wartość dotacji 11 364 106,14 zł;
• remont zabytkowego budynku ratusza w Pyskowicach mający na celu poszerzenie oferty
kulturalnej, wartość dotacji 1 458 363,35 zł;
• budowa centrum przesiadkowego przy placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w
Pyskowicach, wartość dotacji 2 865 414,31 zł.

5.5.2. Program ochrony środowiska (POŚ)
Rada Miejska w Pyskowicach w dniu 24.11.2016 r. uchwaliła "Program ochrony środowiska na lata
2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024". Obowiązek sporządzania i aktualizacji
gminnych programów ochrony środowiska przez samorządy wynika z Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska. Z założenia POŚ ma służyć rozwiązaniu problemów w zakresie
ochrony środowiska na terenie gminy. Jego wdrożenie powinno przyczynić się min. do realizacji
idei zrównoważonego rozwoju miasta, efektywnie wykorzystującego swoje zasoby, oszczędności
energii a także poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców. Opracowanie i przyjęcie POŚ
pozytywnie wpływa na wizerunek gminy i zwiększa szanse na pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych, które można wykorzystać na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
2017 poz. 519 z późn. zm.) Burmistrz Miasta co dwa lata przedstawia raport z realizacji programu
ochrony środowiska Radzie Miejskiej. Celem raportu jest przedstawienie zadań zrealizowanych
na terenie Gminy w okresie sprawozdawczym w kierunku ochrony środowiska. W Gminie

33

RAPORT O STANIE GMINY

2018

Pyskowice ostatni raport został sporządzony za lata 2016-2017 i przyjęty został uchwałą
r XLVI/355/2018 z dnia 26 marca 2018 r. Kolejny będzie opracowany zgodnie z ustawą w 2020 r.
i będzie obejmował okres 2018-2019.
Zgodnie z aktualnym raportem podjęte w 2016 r. i 2017 r. działania przyczyniły się do:
• zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez:
- pouczanie i informowanie przez Straż Miejską w zakresie emisji spalin i odpadów,
- udostępnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych dot. ochrony środowiska
w „Przeglądzie Pyskowickim” i na stronie www.pyskowice.pl,
- obsługa punktów pomiarowych przedstawiających aktualny indeks jakości
powietrza,
- udostępnianie wyników jakości powietrza na stronie www.pyskowice.pl,
• poprawy bezpieczeństwa, obniżenia emisji spalin, poprawy przepustowości i płynności
ruchu poprzez:
- bieżące prace polegające na remoncie, modernizacji dróg gminnych,
- budowa dróg gminnych co przekłada się na usprawnienie ruchu komunikacyjnego
na terenie gminy,
• obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną co skutkuje obniżeniem emisji
zanieczyszczeń poprzez:
- dofinansowanie przez gminę modernizacji systemów grzewczych od indywidualnych
odbiorów,
- złożenie wniosku do WFOŚiGW dot. PONE,
- przedsięwzięcia termomodernizacyjne wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
- podłączenie nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej
• uzyskanie informacji o źródłach emisji zanieczyszczeń do powietrza,
• obniżenie zapotrzebowania na energie elektryczną oraz redukcji szkodliwych substancji
do środowiska: złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wybudowanie
59 słupów oświetlenia hybrydowego,
• zaopatrzenie w wodę: budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy przez
spółkę PWiK Sp. z o. o. Gliwice,
• ograniczenie poziomu hałasu drogowego i kolejowego: wprowadzenie do „Studium
uwarunkowań i kierunków Gminy Pyskowice” zapisów dotyczących standardów
akustycznych dla poszczególnych terenów, wykonanie naturalnych ścian akustycznych
z drzew i krzewów,
• poprawa atrakcyjności gminy, zwiększenie możliwości inwestycyjnych,
• oświetlenie solarne.
Analizując przedstawione w raporcie za lata 2016-2017 informacje należy stwierdzić, iż większość
działań, to działania podejmowane w kierunku ochrony powietrza atmosferycznego
(np. modernizacje dróg, termomodernizacje, budynków) oraz działania związane z gospodarką
wodno-ściekową tzn. wykonanie i modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Należy
stwierdzić, że założone w POŚ zadania były realizowane na bieżąco, w miarę możliwości
finansowych Gminy. Gmina Pyskowice w sposób prawidłowy wykonywała zadania określone
w POŚ mając na uwadze poprawę stanu środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami,
w tym ograniczenia wodochłonności, energochłonności i emisji zanieczyszczeń. Środki finansowe
na cele związane z ochroną środowiska pochodziły zarówno ze środków własnych jednostek, które
je realizują jak i ze źródeł zewnętrznych. Działania Gminy Pyskowice były ukierunkowane
na pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i zagranicznych
dla osiągnięcia celów określonych w POŚ.
Analizując rok 2018 można stwierdzić, iż kontynuowane są zadania mające za zadanie poprawę
stanu środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami, w tym ograniczenia wodochłonności,
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energochłonności i emisji zanieczyszczeń. Środki finansowe na cele związane z ochroną środowiska
pochodziły zarówno ze środków własnych jak i ze źródeł zewnętrznych. Do najważniejszych z nich
w 2018 r. należało:
• pouczanie i informowanie przez Straż Miejską w zakresie emisji spalin i odpadów,
• udostępnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych dot. ochrony środowiska
w „Przeglądzie Pyskowickim” i na stronie www.pyskowice.pl,
• kontynuacja obsługi punktów pomiarowych przedstawiających aktualny indeks jakości
powietrza,
• udostępnianie wyników jakości powietrza na stronie www.pyskowice.pl, oraz poprzez
aplikację mobilną,
• bieżące prace polegające na remoncie, modernizacji dróg gminnych, budowa dróg
gminnych co przekłada się na usprawnienie ruchu komunikacyjnego na terenie gminy,
• dofinansowanie przez gminę modernizacji systemów grzewczych od indywidualnych
odbiorów poprzez realizację programu PONE, podpisanie umów o dofinansowanie
do termomodernizacje budynków użyteczności publicznej dot. szkół, przedszkoli,
termomodernizacja MOKiS oraz żłobka, termomodernizacja ratusza, przedsięwzięcia
termomodernizacyjne wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
• zakup nowoczesnego drona, który jest pomocny między innymi w akcjach takich jak
monitorowanie terenów zalesionych pod kątem powstawania dzikich wysypisk oraz
spalania nielegalnych odpadów w indywidualnych kotłach węglowych,
• obniżenie zapotrzebowania na energie elektryczną oraz redukcji szkodliwych substancji
do środowiska: realizacja budowy 59 słupów oświetlenia hybrydowego z OZE,
• zaopatrzenie w wodę: budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy przez spółkę PWiK
Sp. z o. o. przy ul. Traugutta (wybudowano sieć wodociągową: średnica DN 150 długość
ok. 800 mb).

5.6. Polityka społeczna
5.6.1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Pyskowice
na lata 2014-2020 oraz Lokalny Program Pomocy Społecznej Gminy Pyskowice
na lata 2017-2020
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Pyskowice na lata 20142020 (przyjęta Uchwałą Nr XLV/370/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.08.2014 r.)
stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczne w obszarze miasta, a jej głównym
celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków kluczowych problemów społecznych.
W dokumencie wyznaczono obszary priorytetowe dla realizacji polityki społecznej w mieście.
Jej integralną częścią jest Lokalny Program Pomocy Społecznej Gminy Pyskowice na lata 20172020 (przyjęty uchwałą nr XXXV/260/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18 maja 2017 r.)
Program Pomocy Społecznej Gminy Pyskowice jest dokumentem określającym zakres i formę
realizacji zadań wymienionych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Program powstał w oparciu o diagnozę środowiska przedstawioną
w strategii.
Poniżej przedstawiono główne priorytety wynikające ze strategii oraz prowadzone w związku z tym
działania w 2018r. w gminie Pyskowice, które są zgodne z Lokalnym Programem Pomocy
Społecznej gminy Pyskowice na lata 2017-2020.
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Tabela nr 13. Dochody z tytułu gospodarowania gminnym zasobem w 2018 r.
źródło: Informacja z OPS

Priorytety na 2018r.
zgodnie ze Strategią oraz
Lokalnym programem

Działania w 2018 r.

•

Ograniczenie
marginalizacji osób i
rodzin

•

monitorowanie sytuacji poprzez przeprowadzanie wywiadów
środowiskowych, wizyt patronażowych, interwencji, kontroli
usług ( 1800 wizyt) oraz w ramach wewnętrznej superwizji
i weryfikacji analiz (1277 indywidualnych przypadków) pod
kątem planowanej pomocy i działań podejmowanych przez
pracowników socjalnych w rejonach;
wspieranie zmierzające do zaspokajania niezbędnych potrzeb
i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka, a także przeciwdziałanie sytuacjom utrudniającym
życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem;

Organizowanie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Gliwice
prac społecznie – użytecznych:

przeciwdziałanie
skutkom bezrobocia

• zakwalifikowano 50 osób bezrobotnych, niemających prawa
do zasiłku dla bezrobotnych do wykonywania prac
społecznie użytecznych - propozycje z PUP otrzymało 13
osób;
• prace wykonywane były w instytucjach na terenie miasta:
Caritas, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół
Szkół im. Marii Konopnickiej, Zespół Szkół Specjalnych,
Żłobek Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze do
10 godzin tygodniowo (maksymalnie 40 godzin w miesiącu);
•

doskonalenie systemu
wsparcia

korzystanie z Samorządowej Elektronicznej Platformy
Informacyjnej (SEPI) co pozwoliło na skrócenie terminu
realizacji wniosków, zmniejszyło koszt korespondencji
pomiędzy OPS a PUP oraz pozwoliło na ograniczenie czasu
i kosztów dostarczenia ich przez klientów:
- uzyskano łącznie 463 zaświadczeń z informacjami dot. statusu
osób w PUP, ich aktywizacji zawodowej, historii kontaktów oraz
rodzaju i wysokości otrzymywanych świadczeń dla potrzeb wydania
decyzji administracyjnej w zakresie pomocy społecznej oraz zasiłków
rodzinnych.
• stała współpraca OPS z innymi instytucjami: ze szkołami,
przedszkolami, Policją, Strażą Miejską, kuratorami, Poradnią
Psychologiczno –Pedagogiczną w Pyskowicach, Ośrodkiem
Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Punktem
Konsultacyjno –Terapeutycznym, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
miasta (Monar, świetlice środowiskowe, parafie, Caritas,
OHP), z Powiatowym Urzędem Pracy Gliwicach
•

ponoszenie kosztów pobytu w placówce zapewniającej
schronienie
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w 2018 r. na realizację zadania została
zabezpieczona dotacja w wysokości 89.998,00 zł dla
organizatora - Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Dobroczynnego w Kluczach, które posiada filie
schronisk w Dąbrowie Górniczej, Gorenicach,
Katowicach, Kluczach, Lędzinach, Łazach, Zawierciu;
- w 2018 r. przebywało czasowo lub stale
w schroniskach 14 osób bezdomnych.
prowadzenie działań aktywizujących, motywujących do
zmiany sytuacji życiowej osób bezdomnych, w tym
mieszkaniowej, zawodowej i społecznej
-

przeciwdziałanie
skutkom
bezdomności
•

•

wspieranie rodzin
w pełnieniu ich funkcji
społecznych

zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom
wymagającym wsparcia:
- 167 osobom ( 91 rodzin) z tytułu zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności (świadczenia rzeczowe);
- 184 osobom z tytułu zasiłku okresowego (109 rodzin);
- 255 osobom z tytułu zasiłku celowego (157 rodzin);
- 2 osobom z tytułu zasiłku celowego w formie biletu
kredytowego (2 rodziny);
- 30 osobom sfinansowano opłatę za pobyt w domu opieki
społecznej, 110 osobom przyznano zasiłek stały a 80 składki
zdrowotne;
- 4 osobom z tytułu pomocy w sfinansowaniu pogrzebu;
• realizacja projektu pt. „Aktywni Razem - Centrum Wsparcia
Rodziny w Pyskowicach” w budynku przy
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 mającego na celu:
-wsparcie rodzin przezywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, poprzez możliwość skorzystania z
pomocy m.in. asystenta rodzin, psychologów i terapeuty, co ma
przeciwdziałać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej a w
przypadku już umieszczonych, powrót pod opiekę rodziców
biologicznych
•

dofinansowanie wydatków, związanych z dożywianiem dzieci
i młodzieży z ubogich rodzin w postaci obiadów
w szkołach, przedszkolach, żłobku - pomocy udzielono
70 osobom (16 rodzin)

•

zapewnienie wsparcia asystenta rodzinom przeżywającym
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych
20 rodzin (85 członków) skorzystało z pomocy konsultanta
ds. profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
36 rodzin (w tym 89 dzieci) zostało objętych wsparciem
asystenta rodziny w podejmowaniu działań prowadzących
do poprawy sytuacji rodziny poprzez rozwiązywanie
problemów socjalnych, problemów wychowawczych z
dziećmi oraz pomoc w uregulowaniu spraw urzędowych.

-

•

systematyczne monitorowanie sytuacji dzieci i rodzin
zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych,
dzielnicowych, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli
innych zawodów kontaktujących się z rodziną
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•

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez
działania o charakterze sportowo-rekreacyjnymi kulturalnooświatowym

•

podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci

•

współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej
placówce opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym

•

finansowanie istniejących świetlic

•

organizowanie festynów, inicjatyw sportowo –
rekreacyjnych, pikników rodzinnych,imprez
okolicznościowych

•

przyjmowanie wniosków i wydawaniu Kart Dużej Rodziny
w ramach programu rządowego - przyjęto do realizacji 31
wniosków o wydanie 155 kart oraz 148 kart w wersji
elektronicznej , w tym 66 karty dla rodziców/opiekunów
i 113 kart dla dzieci

•

pomoc w nauce dzieciom z rodzin najbardziej
potrzebujących w Świetlicy Socjoterapeutycznej
w porozumieniu z wolontariuszami z Zespołu Szkół
im. Marii Konopnickiej oraz z Gimnazjum nr 1
w Pyskowicach

•

zapewnienie dostępności konsultacji, poradnictwa
specjalistycznego oraz organizowanie i informowanie
o miejscach pomocy

•

utworzenie dziennego domu seniora – wykonanie obiektu
w ramach programu „Senior +”. Planowany termin otwarcia
ośrodka I półrocze 2019r.

•

aktywizowanie osób starszych do udziału w życiu
społecznym

•

zwiększanie i przywracanie umiejętności osobom starszym
poprzez indywidualne treningi w zakresie gospodarowania
pieniędzmi, planowania dnia, utrzymania mieszkania,
zażywania leków, kontaktu z lekarzem, zdrowego żywienia

•

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych, starszych, zwłaszcza samotnych
i osamotnionych, integracja ze środowiskiem lokalnym

•

kierowanie do domów pomocy społecznej osób
niepełnosprawnych i starszych, wymagających całodobowej
opieki i pozbawionych jej ze strony osób bliskich

•

zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania

osób starszych
i niepełnosprawnych
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•

prowadzenie skutecznych oddziaływań wobec rodzin
dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zarówno
wobec ofiar, sprawców, jak i pozostałych członków rodziny,
zwłaszcza dzieci,

•

prowadzenie poradnictwa socjalnego, medycznego,
rodzinnego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego;

•

zapewnienie pomocy terapeutycznej, psychoedukacyjnej
i wsparcia emocjonalnego dla dzieci i dorosłych z rodzin
z problemem przemocy w rodzinie;

•

zapewnienie schronienia w rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej dzieciom krzywdzonym w wyniku
przemocy w rodzinie;
W 2018 r. w pieczy zastępczej przebywało 40 dzieci.
Wydatki poniesione w 2018 r. z tytułu przebywania dzieci
w pieczy zastępczej wyniosły – 474 688,49 zł.

przemocy w rodzinie

•

zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
miejsc w ośrodku dla ofiar przemocy;

•

udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat
programów korekcyjno-edukacyjnych;

•
-

realizowanie procedury „Niebieskiej Karty”:
koordynowanie grup roboczych. W wyniku tych działań
udało się pomóc osobom dotkniętych przemocą,
a w konsekwencji zmniejszyła się liczba prowadzonych
Niebieskich Kart.
działalność Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ramach działalności zespołu zostało objętych pomocą 50
rodzin, mniej o 3 w stosunku do roku 2017 oraz o 6 w
stosunku do roku 2016.

-

•

prowadzenie i doposażenie Noclegowego Punktu
Interwencyjnego oraz Punktu Konsultacyjnego dla rodzin
osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
od alkoholu i narkotyków;

•

udzielanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (GKRPA) pomocy osobom z problemem
alkoholowym

•

prowadzenie indywidualnych konsultacji terapeutycznych
dla osób pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od
alkoholu

•

współpraca z placówkami ochrony zdrowia w zakresie
leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz
innych środków odurzających;

•

udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom,
w których występują problemy uzależnień od alkoholu
i narkotyków

•

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów

przeciwdziałanie
uzależnieniom
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Realizacja zadań

•

wynikających z ustawy o
świadczeniach

•

rodzinnych

•

•
•
•

•
•

2018

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:
udział w ogólnopolskich oraz organizowanie lokalnych
kampanii, imprez popularyzujących trzeźwy styl życia,
przedsięwzięć i akcji informacyjno-edukacyjnych
skierowanych do różnych grup odbiorców
organizowanie zajęć socjoterapeutycznych
prowadzenie na terenie szkół programów o charakterze
profilaktycznym informujących o szkodliwości nadużywania
alkoholu i sięgania po środki odurzające, nastawionych na
promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form
spędzania czasu wolnego, itp.
dofinansowanie różnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych
i edukacyjnych, w tym wypoczynku w czasie ferii zimowych
i wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz
spektakli teatralnych, prelekcji, pogadanek, konkursów,
itp. z zakresu profilaktyki uzależnień
organizowanie szkoleń specjalistycznych dla pedagogów,
psychologów i innych grup zawodowych w zakresie pracy
profilaktycznej dot. przeciwdziałania alkoholizmowi
z dziećmi i młodzieżą;
podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych
do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na celu
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych
nieletnim;
wysłano łącznie 153 informacji do dłużników
alimentacyjnych o przyznaniu na rzecz osoby uprawnionej
świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
przeprowadzono 30 wywiadów alimentacyjnych oraz
odebrano 30 oświadczeń majątkowych,
wysłano do komornika sądowego 49 pism w sprawach
dotyczących dłużników alimentacyjnych, przekazując
w ten sposób informacje uzyskane w wyniku
przeprowadzonego wywiadu oraz odebranego oświadczenia
majątkowego,
wydano 7 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
wydano 3 decyzje o umorzeniu postępowania jako
bezprzedmiotowe wobec uznania dłużnika alimentacyjnego
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
złożono 67 zawiadomień do prokuratury
o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa
określonego w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
wysłano 29 pism w związku z wystąpieniem organu
właściwego wierzyciela, które wystąpiły o podjęcie działań
wobec dłużników zamieszkałych na terenie Pyskowic,
wydano 3 decyzje o odmowie umorzenia należności
powstałych na skutek wypłaty na rzecz osoby uprawnionej
świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
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Dożywianie osób i rodzin

•

najbardziej
potrzebujących
•

•

2018

wydano 1 decyzję o umorzeniu należności powstałych na
skutek wypłaty na rzecz osoby uprawnionej do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego,
wysłano 113 wniosków o przyłączeniu do egzekucji
administracyjnej.
realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 (POPŻ),OPS we współpracy z Parafią pw. Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach oraz Caritas
Archidiecezji Katowickiej współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej:
wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących
(np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba)
poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej
oraz umożliwienie tym osobom korzystania z bezpłatnych
działań towarzyszących;
w ramach realizacji POPŻ: od września 2017 r. do czerwca
2018 r. wydano 217 skierowań do korzystania z pomocy
żywnościowej obejmujące 374 osoby uprawnione, od
września 2018 r. do grudnia 2018 r. wydano 147 skierowań
do korzystania z pomocy żywnościowej obejmujące 256
osób uprawnionych.

W 2018r. najwięcej osób skorzystało ze wsparcia OPS z powodu ubóstwa – 190 rodzin. Następne
w kolejności powody to: niepełnosprawność – 146 rodziny, długotrwała lub ciężka choroba
– 109 rodzin, bezrobocie – 101 rodzin. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba rodzin
korzystających ze wsparcia z powodu bezdomności oraz narkomanii. Od 2013r. notuje się stały
spadek liczby przyznanego wsparcia z tytułu ubóstwa, natomiast zaobserwowano wzrost wsparcia
z tytułu długotrwałej i ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności. Zestawienie dotyczące powodów
udzielanej pomocy w latach 2012- 2018 przedstawia poniższa Tabela.

5.6.2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 został uchwalony uchwałą
nr XXXV/261/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach dnia 18 maja 2017 r. na podstawie art. 179 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.
z 2017r. poz. 697), w związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. Poz. 446)
Podmiotem realizującym pomoc rodzinie i dziecku na poziomie gminy Pyskowice jest Ośrodek
Pomocy Społecznej. Jego podstawowym zadaniem jest wspomaganie osób i rodzin wymagających
wsparcia w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, a także wzmocnienie lub pomoc
w odzyskaniu zdolności do pełnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zadania te
wchodzą w zakres Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Pyskowice na lata 20142020.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. objął wsparciem (świadczeniami bez względu na ich rodzaj,
formę, liczbę i źródło finansowania) 240 rodzin, liczących w sumie 381 osób tj. 2,28 % ogółu
mieszkańców gminy zostało objętych pomocą.
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Tabela nr 14. Główne problemy dotykające rodziny objęte w 2018 r. wsparciem systemu pomocy
społecznej
źródło: Informacje z OPS

Problem

Ilość rodzin

Ubóstwo

190

Niepełnosprawność

146

Bezrobocie

101

Długotrwała lub ciężka choroba

109

Alkoholizm

80

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach podejmował w 2018 r. działania polegające
na tworzeniu oraz rozwoju systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego
oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
przez:
1. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny
oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa
W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku asystenturą zostało objętych:

Tabela nr 15. Ilość osób objętych asystenturą
źródło: Informacje z OPS

Ilość rodzin

36

Ilość dzieci w rodzinach

89

Tabela nr 16. Ilość mieszkańców korzystających w 2018 roku z poradnictwa specjalistycznego
świadczonego przez specjalistów (pracownik socjalny, konsultant ds. profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodziną)
źródło: Informacje z OPS

Rodzaj działań w 2018 r.

Ilość

Wywiady środowiskowe, wizyty patronażowe, interwencje

1800

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem

113 rodzin

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej

34 rodziny

Poradnictwo specjalistyczne (konsultant)

20 rodzin
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OPS prowadzi również od czerwca 2018 r. działalność w CENTRUM WSPARCIA RODZINY (CWR),
w który realizuje:

•

projekt pt. „Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; skierowany przede wszystkim
do rodzin, w których zdiagnozowana została niezaradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, która skutkowała umieszczeniem dzieci w różnych formach pieczy
zastępczej lub też stanowiła czynnik ryzyka, że do takiego umieszczenia w najbliższym
czasie dojdzie.

•

spotkania grupy samopomocowej dla rodziców prowadzone przez Stowarzyszenie „Ludzie
Miasta”. Podczas spotkań, które odbywają się dwa razy w miesiącu rodzice mogą
podzielić się doświadczeniem, uzyskać wsparcie oraz wypracować metody radzenia sobie
z trudnościami w procesie wychowawczym. W 2018 r. tematyka spotkań dotyczyła m. in.
treningu asertywności, Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, spotkanie z radcą prawnym,
warsztaty zdrowego żywienia spotkanie z Mikołajem, warsztaty plastyczne oraz
świąteczno-rodzinne sesje zdjęciowe, Wigilia i wspólne ozdabianie pierników.

•

zabawy dla dzieci, w tym w 2018 r. w ramach Dni Otwartych CWR zaproszenie klauna,
pokaz sztuczek cyrkowych i żonglerki, spotkanie z Mikołajem.
2. organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca
przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

•
•
•

opiece i wychowaniu dziecka,
prowadzeniu gospodarstwa domowego,
kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

W roku 2018 nie funkcjonowały na terenie miasta Pyskowice rodziny wspierające.
3. prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci
Na terenie miasta Pyskowice nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego, o których mowa w art.
18 i 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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Tabela nr 17. Wykaz punktów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne
źródło: informacje z OPS

Nazwa

Ilość
zatrudnionych
osób w 2018 r.

Ilość dzieci
i młodzieży
korzystającej
z zajęć
w 2018 r.

Koszt
utrzymania
w 2018 r.
[zł]

Zajęcia
socjo-terapeutyczne
ul. Dąbrowskiego 1

3 osoby – umowa
zlecenie

ok. 15 osób

65 878,28

Zajęcia
socjoterapeutyczne
ul. Oświęcimska 2
prowadzone
przez
Caritas
Diecezji
Gliwickiej – Caritas
Parafii pw. Matki
Boskiej Nieustającej
Pomocy

1 osoba – umowa
zlecenie,
5 osób –
wolontariat,
1 osoba – umowa
o pracę

ok. 18 osób

65 026,73

Źródło
finansowania
Finansowana w
całości ze
środków
uzyskanych
z opłat za
zezwolenia
na handel
alkoholem
Dotacja
z budżetu gminy
Pyskowice
w wysokości
36 226,73 zł,
środki finansowe
własne
w wysokości
12 600 zł, wkład
osobowy
wolontariat
w wysokości
16 200 zł

4. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce
opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej
placówce
opiekuńczoterapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
W sytuacji, gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub władza ta
zostaje im ograniczona, Sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej
i umieszczeniu poza rodziną biologiczną.
W pieczy zastępczej przebywało w 2018 r. 40 dzieci, za które, zgodnie z zapisami ustawy, naliczono
odpłatność w wysokości 474 688,49 zł.
5. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej prowadzony był na bieżąco przez pracowników
socjalnych Ośrodka, którzy współpracują w tym zakresie również z pedagogami szkolnymi,
pracownikami ochrony zdrowia, policją, kuratorami sądowymi i przedstawicielami innych
instytucji, które mają kontakt z rodziną.
Na terenie gminy Pyskowice funkcjonuje wiele podmiotów działających w zakresie pomocy dziecku
i rodzinie.
W tabeli poniżej zestawiono dane o formach pomocy oferowanej dziecku i rodzinie zebrane od
lokalnych instytucji.
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Tabela nr 18. Formy pomocy oferowanej dziecku i rodzinie zebrane od lokalnych instytucji
żródło: Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

NAZWA INSTYTUCJI

DANE
TELEADRESOWE

Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Strzelców
Bytomskich 3 tel.
32/233-23-55

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI UKIERUNKOWANA
NA POMOC DZIECKU I RODZINIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisariat Policji

•

ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 24a
tel. 32/300-85-50

•
•
•

•

Gminna Komisja
ul. Ignacego
Rozwiązywania Problemów Paderewskiego 5
Alkoholowych (GKRPA)
(pełni dyżury w
Ośrodku
Rozwiązywania
Problemów
Uzależnień)
tel. 32/332-60-04

•
•

•
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Wsparcie finansowe,
Praca socjalna,
Poradnictwo socjalne, psychologiczne,
pedagogiczne
Asystentura rodzin
Video trening komunikacji (VIT)
Pomoc w formie dożywiania,
Zapewnienie schronienia osobom
potrzebującym,
Monitorowanie sytuacji w rodzinie przez
pracowników socjalnych,
Sporządzanie wniosków w celu
skierowania osób uzależnionych
na leczenie odwykowe,
Sporządzanie wniosków do sądu
rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka
Monitorowanie sytuacji
w rodzinach przez dzielnicowych,
Podejmowanie interwencji
i sporządzanie dokumentacji z ich
przebiegu,
Wszczynanie postępowań karnych
wobec sprawców przemocy,
Sporządzanie wniosków w celu
skierowania osób uzależnionych
na leczenie odwykowe
Przyjmowanie zgłoszeń
o przypadkach nadużywania alkoholu,
Wzywanie na rozmowę osób
nadużywających alkoholu
i motywowanie ich do leczenia,
Kierowanie osób na badanie przez
biegłych (psychologa i psychiatrę)
w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
Kierowanie wniosków do sądu
rejonowego w celu wszczęcia
postępowania w sprawie orzeczenia
przez sąd obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
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Ośrodek Rozwiązywania
Problemów Uzależnień
Punkt Konsultacyjny

ul. Ignacego
Paderewskiego 5 tel.
32/232-19-86

•

Inicjowanie działań na rzecz kreowania
właściwych postaw wobec uzależnień
i przemocy

•

Prowadzone są zajęcia edukacyjno motywujące w tematyce uzależnienia od
alkoholu nakierowane na motywowanie
do leczenia oraz wspierania abstynencji
po zakończonym leczeniu odwykowym
dla osób uzależnionych od alkoholu,
Udzielane są porady w zakresie pomocy
psychologicznej dla rodzin z problemami
alkoholowymi, sposobów zapobiegania
przemocy oraz indywidualne konsultacje
dla osób pijących szkodliwie
i uzależnionych od alkoholu,
Udzielane są porady prawne,
Odbywają się posiedzenia GKRPA

•

•
•
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

•

ul. Strzelców
Bytomskich 3
tel. 32/233-23-55

•
•

•

Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej (w UM
Pyskowice)

•

ul. Strzelców
Bytomskich 3

2018

Koordynowanie i integrowanie działań
instytucji wchodzących w jego skład,
Podejmowanie działań
w zagrożonych przemocą środowiskach
rodzinnych,
Upowszechnianie informacji
w środowisku lokalnym dotyczących
dostępu do instytucji, osób i działań
pomocowych,
Powoływanie grup roboczych, których
głównym zadaniem jest planowanie
i organizowanie konkretnych działań
pomocowych dla indywidualnych
środowisk dotkniętych problemem
przemocy w rodzinie, zgodnie
z procedurą „Niebieskiej Karty”
Pomoc prawna

PLACÓWKI OŚWIATOWE
Miejski Żłobek w
Pyskowicach

ul. Ignacego
Paderewskiego 5 tel.
32/233-27-17

Przedszkole nr 1

ul. Oświęcimska 28
tel. 32/233-25-80

Przedszkole nr 2

ul. Wyzwolenia
Boczna 2 tel. 32/23327-51

Przedszkole nr 3

ul. Wojska Polskiego
19 tel. 32/233-27-43

Przedszkole nr 4

ul. Dąbrowskiego 3

•
•

•
•
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Konsultacje i porady dla rodziców dzieci
sprawiających trudności wychowawcze,
Systematyczne prowadzenie diagnozy
zjawisk związanych
z dysfunkcją społeczną poprzez
rozmowy, obserwację oraz inicjowanie
odpowiednich form wsparcia,
W szkołach i niektórych przedszkolach
pomoc psychologiczno - pedagogiczna
dla uczniów,
W szkołach prowadzone są zajęcia
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tel. 32/233-22-15
Przedszkole nr 5

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Noblistów Polskich

ul. Fryderyka
Szopena 9a tel.
32/233-24-38

•

ul. Strzelców
Bytomskich 1 tel.
32/233-26-85

•
•

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jarosława
Dąbrowskiego

ul. Wojska Polskiego
23 tel. 32/233-20-10

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Szkolna 2 tel.
32/233-32-48,
32/333-18-24

Szkoła Podstawowa nr 6
z Oddziałami
Integracyjnymi

ul. Wyzwolenia 4 tel.
32/233-23-17

Zespół Szkół im. Marii
Konopnickiej

ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 37 tel.
32/233-25-96

Zespół Szkół Specjalnych

44-120 Pyskowice, ul.
Józefa
Poniatowskiego 2 tel.
32/233-26-51

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 37 tel.
32/233-32-23

•
•
•
•

2018

z uczniami w ramach programów
profilaktycznych, psychoedukacyjnych
i wychowawczych,
Organizowanie zajęć
socjoterapeutycznych,
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół
zainteresowań, warsztatów,
Podejmowanie interwencji
w przypadku stwierdzenia przemocy
wobec dzieci

Diagnoza i terapia psychologiczna,
Współpraca z dziećmi i młodzieżą
sprawiającą trudności wychowawcze,
Zajęcia edukacyjne–integracyjne,
aktywizujące
Prowadzenie „Szkoły dla Rodziców”

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
NZOZ Caritas Stacja Opieki ul. Józefa Wieczorka
w Pyskowicach
3 tel. 32/233-27-78

•

Świadczy usługi w zakresie pomocy
rzeczowej usług pielęgniarskopielęgnacyjnych oraz usług
opiekuńczych

NZOZ Centrum Usług
Medycznych A.A.
Remedium S.C.

•
•

Pomoc medyczna,
W niektórych Poradnie Zdrowia
Psychicznego,
Możliwość uzyskania zaświadczenia
lekarskiego o przyczynach i rodzaju
uszkodzeń ciała związanych zużyciem
przemocy w rodzinie

ul. Ignacego
Paderewskiego 11
tel. 32/233-87-62

•
NZOZ Wielospecjalist yczna 44-120 Pyskowice, ul.
Przychodnia Nr 1
Wojska Polskiego 10
tel. 32/233-20-06

NZOZ Praktyka Lekarza
Rodzinnego

ul. Gen. Władysława
Sikorskiego 64 A tel.
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32/233-26-63
Szpital Sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2 tel.
32/233-24-24

Stacja Pogotowia
Ratunkowego

ul. Szpitalna 2 tel.
32/233-29-98
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

•

Zajęcia Socjoterapeutyczne ul. Dąbrowskiego 2

Zajęcia
Socjoterapeutyczne

Edukacyjne i terapeutyczne
oddziaływania skierowane do dzieci
i młodzieży

ul. Oświęcimska
2 (przy Parafii
M.B.
Nieustającej
Pomocy) tel.
32/233-91-34

Ponadto na terenie Pyskowic funkcjonują inne podmioty, instytucje i organizacje pozarządowe,
których działalność ukierunkowana jest na wsparcie dziecka i rodziny. Należą do nich:
1.

w zakresie wsparcia osób chorych i niepełnosprawnych:
• Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom
z Upośledzeniem Umysłowym status OPP, Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 42/8,
tel. (32)2338239,
• JA-TY-MY Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin
i Przyjaciół Pyskowice, ul. Generała Władysława Sikorskiego13, tel. (32) 3333356,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM W PYSKOWICACH” - status OPP,
Punkt Informacyjny Pyskowice, ul. Dąbrowskiego Henryka 2, tel. (32) 2333631,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Tęcza, Pyskowice, ul. Wojska
Polskiego 3, tel. (32) 233 89 45.

2. w zakresie wsparcia osób dorosłych ale przede wszystkim dzieci i młodzieży poprzez
zajęcia sportowe w celu rozładowania agresji i nadmiernej energii w sposób
kontrolowany:
• Miejski Klub Sportowo-Rekreacyjny „CZARNI” Pyskowice, ul. Generała Władysława
Sikorskiego 79, tel. (32) 2332911,
• Miejski Klub Sportowo-Rekreacyjny Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 1a, tel.
(32) 333 20 95, tel. 509736 005,
• Miejski Klub Sportowy „RETURN” Pyskowice, ul. Ignacego Paderewskiego 14/1/11,
• Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”, Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 1,
tel. (32)2332685,
• Śląski Klub „TAEKWON-DO” ITF Pyskowice, ul. Józefa Lompy 2B/13, tel. 781996
177,
• Klub Sportowo-Rekreacyjny „REMEDIUM” Pyskowice, ul. Ignacego Paderewskiego
11, tel. (32)233 87 62 wew. 26,
• Klub Sympatyków Siatkówki „GUMISIE” Pyskowice, ul. Józefa Wieczorka 24/2,
tel. 691 371 413,
• Klub Futsal Akademia Pyskowice, ul. Rynek 23/4, tel. 661 354 596,
• Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” Pyskowice, ul. Wyzwolenia 4, tel. 601 538
921,
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• Uczniowski Klub Sportowy ,,UKS BUSHI PYSKOWICE" Pyskowice, ul. Ogrodowa 1.
3. w zakresie wsparcia o charakterze kulturalnym i artystycznym, które pozwalają dzieciom
i młodzieży na rozwijanie swoich talentów i zainteresowań poprzez działania
profilaktyczne realizowane w szczególności w formie zajęć plastycznych, literackich,
muzycznych, tanecznych, teatralnych i wokalnych:
• Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Pyskowice, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
27, tel.(32) 233 25 34, (32) 333 03 48,
• Miejska Biblioteka Publiczna, Pyskowice, Pl. Józefa Piłsudskiego 1,
tel. (32) 233 24 75.

5.6.3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok zgodnie
z obowiązkiem wynikającym z 4' ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/315/2017 dnia 30
listopada 2017 r. Jego głównym celem jest ograniczanie rozmiaru szkód związanych
z nadużywaniem alkoholu oraz działania zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia
skutków negatywnych zjawisk społecznych.
Program na 2018 r. zakłada realizację pięciu celi operacyjnych:
• Cel operacyjny I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu;
• Cel operacyjny II: Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe;
• Cel operacyjny III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
• Cel operacyjny IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
• Cel operacyjny V: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 13[1] i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
Realizacja celi operacyjnych w 2018 r.:
• Przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. służące realizacji celu operacyjnego I :
1. współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych
od alkoholu;
2. prowadzenie, doposażenie i polepszanie warunków lokalowych Ośrodka
Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Punktu Konsultacyjnego ds. alkoholowych;
3. prowadzenie zajęć edukacyjno - motywujących dla osób uzależnionych od alkoholu
nakierowanych na motywowanie do podjęcia leczenia, wspieranie abstynencji
po zakończonym leczeniu oraz treningi umiejętności społecznych;
4. prowadzenie indywidualnych konsultacji terapeutycznych ukierunkowanych
na motywowanie do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia,
kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do korzystania z pomocy grup
samopomocowych dla osób pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od
alkoholu;
5. szkolenia specjalistyczne osób pracujących z uzależnionymi, współuzależnionymi
i ofiarami przemocy w rodzinie, między innymi policjantów, psychologów, członków
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Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, itp;
6. współpraca z Grupą Samopomocową AA.

•

Przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. służące realizacji celu operacyjnego II :
1. udzielanie konsultacji prawnych, pomocy psychologicznej oraz porad i wsparcia
w kategoriach problemów związanych z nadużywaniem alkoholu;
2. prowadzenie i doposażenie Noclegowego Punktu Interwencyjnego;
3. organizowanie spotkań konsultacyjnych dla rodzin, w których występuje problem
alkoholowy i przemoc w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień;
4. udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5. prowadzenie, doposażenie i polepszanie warunków lokalowych miejsc, gdzie odbywają
się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
6. podejmowanie działań w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
z uwzględnieniem procedury „Niebieskiej Karty”;
7. gromadzenie i udzielanie aktualnych informacji nt. dostępnych miejsc pomocy
i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy, które powinny być
włączone w systemową pomoc dla rodziny;
8. organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w których
występują problemy alkoholowe we współpracy ze szkołami i Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Pyskowicach.

•

Przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. służące realizacji celu operacyjnego III :
1. edukacja publiczna poprzez publikacje w prasie lokalnej, wykonanie, zakup dystrybucję
materiałów profilaktycznych: książki specjalistyczne, broszury, plakaty oraz inne
materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane z realizacją zadań
określonych w programie;
2. organizowanie lokalnych kampanii, imprez popularyzujących zdrowy styl życia,
przedsięwzięć i akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup
odbiorców;
3. prowadzenie na terenie szkół działań o charakterze profilaktycznym informujących
o szkodliwości nadużywania alkoholu i sięgania po środki odurzające, nastawionych
na promowanie zdrowego stylu życia, itp.;
4. realizacja profilaktycznych przedstawień teatralnych z zakresu psychoedukacji,
profilaktyki uzależnień będących integralnym elementem realizowanych w placówkach
oświatowych działań profilaktycznych;
5. wdrażanie ogólnopolskich i regionalnych kampanii i inicjatyw w zakresie profilaktyki
rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy;
6. dofinansowanie różnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych, w tym
wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych oraz spektakli, prelekcji, pogadanek, konkursów, itp. z zakresu
profilaktyki uzależnień;
7. podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim;
8. prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nie trzeźwości kierowców;
9. organizowanie badań i sondaży w zakresie lokalnej diagnozy, pozwalających ocenić
aktualny stan problemów alkoholowych.

•

Przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. służące realizacji celu operacyjnego IV:
1. użyczanie pomieszczeń na prowadzenie szkoleń, zajęć sportowo-rekreacyjnych,
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użyczanie sprzętu biurowego, itp.;
2. udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego podmiotom na podstawie
złożonych projektów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. współpraca ze stowarzyszeniem „Drugie Życie”.

•

Przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. służące realizacji celu operacyjnego V:
W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku
złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych Gmina może podejmować
interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli występować z aktem
oskarżenia bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora.
Gmina realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy
współpracy z:

1. Organizacjami pozarządowymi
Na terenie Gminy od 2011 roku działa samopomocowa grupa Anonimowych Alkoholików, która
organizuje mitingii raz w tygodniu w poniedziałki w godz. od 17:00 do 20:30.
Ww. grupa utworzyła stowarzyszenie abstynenckie pn. "Drugie Życie", które organizuje
cotygodniowe spotkania, których celem jest zmotywowanie osób utrzymujących abstynencję do
udziału w mitingach AA. Aktualnie w mitingach i spotkaniach udział bierze ok. 20 osób.
2. Szkołami
Wszelkie działania profilaktyczne (upowszechnianie sportu i rekreacji, programy profilaktyczne)
są jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania negatywnym zjawiskom występującym
w pyskowickich placówkach oświatowych. Szczególnie ważną rolę odgrywają prowadzone działania
z zakresu profilaktyki realizowane we wszystkich placówkach oświatowych w formie programów
wychowawczo-profilaktycznych. Działania profilaktyczne na terenie szkół prowadzone są przez
pedagogów szkolnych i psychologów. Ponadto prowadzone są zajęcia o charakterze wspierającym
dla uczniów zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym w formie indywidualnej i grupowej
w zależności od potrzeb. Miasto, we współpracy ze szkołami, aktywnie włącza się w różnego
rodzaje akcje, konkursy, kampanie ogólnopolskie promujące zdrowy styl życia, skierowane przede
wszystkim do ludzi młodych. W głównej mierze służą one promocji postaw nastawionych
na zdrowie, ruch, sport jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez nałogów.
Na terenie Gminy prowadzone są popołudniowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
przy ul. Dąbrowskiego 2 oraz przy ul. Oświęcimskiej 2. Ilość dzieci uczestnicząca w poszczególnych
zajęciach świetlicowych wynosi około 20 osób.
3. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest jednym z ważniejszych podmiotów
lokalnej polityki wobec alkoholu oraz inicjatorem działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych podejmowanych na poziomie lokalnym. Na komisji spoczywa obowiązek
podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych prowadzi działalność m. in. w zakresie prowadzenia postępowań
poprzez przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu, motywowania osób
uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia, przygotowywania dokumentacji związanej
z postępowaniem sądowym, prowadzenie ewidencji osób uzależnionych i współuzależnionych
zarejestrowanych w GKRPA.
3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej
W Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje stanowisko konsultanta ds. profilaktyki i opieki nad
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dzieckiem i rodziną, którego celem jest m.in. objęcie rodzin kompleksową pomocą mającą
charakter zarówno naprawczy, jak i profilaktyczny. Problematyka osób objętych tego rodzaju
pomocą dotyczy głównie:- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego,- alkoholizmu,- niepełnosprawności,- niskiej samooceny, itp.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
4. Policją, Strażą Miejską
Nakładanie mandatów karnych za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, kierowanie
wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego za zakłócanie porządku publicznego przez osoby
będące pod wpływem alkoholu lub spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, w
pomieszczeniach dla osób zatrzymania, doprowadzenie osób nietrzeźwych do miejsca
zamieszkania lub pomieszczeń dla osób zatrzymanych w KMP Gliwice.
5. Innymi instytucjami zajmującymi się niniejszą problematyką tj. Ośrodek Rozwiązywania
Problemów Uzależnień przy ul. Ignacego Paderewskiego 5, w którym prowadzone są indywidualne
konsultacje terapeutyczne edukacyjno-motywujące dla osób uzależnionych od alkoholu oraz
konsultacje dla osób współuzależnionych, jak również udzielana jest systematyczna pomoc
prawna. Udzielano porad dotyczących głównie spraw alkoholowych, rozwodowych i separacji,
alimentów, spraw rodzinnych, spraw mieszkaniowych (zadłużenia, eksmisje), spadkowych,
majątkowych, itp.
W 2018 r. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 387.637,72 zł. Źródłem
finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych są dochody uzyskane z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Rynek alkoholowy w Pyskowicach
Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/382/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustalono zasady usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, maksymalnej liczbie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu
sprzedaży na terenie Gminy Pyskowice.
Zgodnie z ww. Uchwałą ustalono limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Pyskowicach:
• 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości
alkoholu oraz na piwo,
• 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości
alkoholu,
• 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
• 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
W 2018 r. na terenie Gminy funkcjonuje 1 placówka otwarta całodobowo posiadająca zezwolenie
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na sprzedaż napojów alkoholowych, jest to placówka detaliczna. Wydano 7 zezwoleń
jednorazowych.

5.6.4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 zgodnie z obowiązkiem
wynikającym z art.5 ust.1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U.z2012,poz.124zpóź.zm.) został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/98/2015 dnia
26 listopada 2015 r. i jest kontynuacją programów realizowanych na terenie Gminy Pyskowice
w latach poprzednich.
Jego głównym celem jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów,
podniesienie świadomości społecznej poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej,
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, pedagogów i rodziców, a także promowanie
zdrowego trybu życia.
Realizacja programu nastąpiła poprzez zlecanie realizacji zadań wybranym podmiotom oraz
tworzenie bazy merytorycznej niezbędnej do realizacji programu. Koszt realizacji programu
w 2018r. wyniósł 18 000,00zł. Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii są dochody uzyskane z opłat za zezwolenia wydawane na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Program zakłada realizację czterech celi operacyjnych:
• Cel operacyjny I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
• Cel operacyjny II: Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których
występują problemy narkomanii
• Cel operacyjny III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży
• Cel operacyjny IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii
Realizacja celi operacyjnych w 2018 r.:
• Przedsięwzięcia realizowane w 2018r. służące realizacji celu operacyjnego I :
1. prowadzenie i doposażenie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Punktu
Konsultacyjnego ds. narkomanii;
2. prowadzenie zajęć edukacyjno - motywujących dla osób uzależnionych od narkotyków
nakierowanych na motywowanie do podjęcia leczenia, wspieranie abstynencji po
zakończonym leczeniu oraz trening i umiejętności społecznych;
3. prowadzenie
indywidualnych
konsultacji
psychologicznych
dla
osób
eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, zagrożonych narkomanią,
uzależnionych;
4. szkolenia specjalistyczne osób pracujących z uzależnionymi, między innymi
policjantów, psychologów, pedagogów, pracowników pomocy społecznej, itp.

•

Przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. służące realizacji celu operacyjnego II:
udzielanie konsultacji prawnych, pomocy psychologicznej oraz porad i wsparcia
w kategoriach problemów związanych z narkomanią;
2. prowadzenie i doposażenie Noclegowego Punktu Interwencyjnego;
3. organizowanie spotkań z rodzicami, których dzieci eksperymentują, bądź

1.
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są uzależnieni od substancji psychoaktywnych;
prowadzenie i doposażenie miejsc, gdzie odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;

•

Przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. służące realizacji celu operacyjnego III :
1. edukacja publiczna poprzez publikacje w prasie lokalnej, wykonanie, zakup
i dystrybucję materiałów profilaktycznych: książki specjalistyczne, broszury, plakaty
oraz inne materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane z realizacją zadań
określonych w programie;
2. organizowanie lokalnych kampanii, imprez popularyzujących zdrowy styl życia,
przedsięwzięć i akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup
odbiorców;
3. prowadzenie na terenie szkół programów o charakterze profilaktycznym informujących
o szkodliwości sięgania po środki odurzające;
4. wdrażanie ogólnopolskich i regionalnych kampanii i inicjatyw w zakresie profilaktyki
rozwiązywania problemów uzależnień;
5. dofinansowanie różnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych, prelekcji,
pogadanek, konkursów, itp. z zakresu profilaktyki uzależnień;
6. organizowanie szkoleń specjalistycznych dla pedagogów, psychologów w zakresie
pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą;
7. organizowanie badań i sondaży w zakresie lokalnej diagnozy, pozwalających ocenić
aktualny stan problemów narkotykowych.

•

Przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. służące realizacji celu operacyjnego IV :
1. użyczanie pomieszczeń na prowadzenie szkoleń, zajęć sportowo-rekreacyjnych,
użyczanie sprzętu biurowego, itp.;
2. udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego podmiotom na podstawie
złożonych projektów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

5.6.5. Program współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom Burmistrz Miasta Pyskowice na bieżąco
współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Pyskowic.
W tym celu każdego roku w drodze uchwały Rada Miejska przyjmuje Programu współpracy Gminy
Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku 2018r. dokumentem regulującym współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz mieszkańców Pyskowic była UCHWAŁA NR XLI/316/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Pyskowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
Celem głównym programu jest określenie zasad i form współpracy Gminy Pyskowice
z organizacjami pozarządowymi zmierzających do wzmocnienia ich roli w realizacji zadań
publicznych, poprawy skuteczności i efektywności oraz jakości prowadzonych przez nie działań na
rzecz zaspakajania potrzeb mieszkańców.
Cele szczegółowe:
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1. rozwijanie i podtrzymywanie partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami oraz
efektywne wykorzystywanie ich aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,
2. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności mieszkańców w rozwiązywaniu
lokalnych problemów,
3. wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans
w realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie i powierzanie im zadań, przy
jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich środków na ich realizację,
4. integracja organizacji z terenu Gminy,
5. otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego występowania z ofertami realizacji projektów zadań
publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.
Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców w 2018 r. współpraca Gminy Pyskowice
obejmowała następujące formy:

•
-

-

-

-

-

•
-

Współpraca pozafinansowa
wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań poprzez publikowanie
istotnych informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach i udział
przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji Rady
Miejskiej,
prowadzenie internetowego informatora skierowanego do lokalnie działających
organizacji,
nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych w celu realizacji zadań gminny,
wsparcie organizacji w inicjowaniu i prowadzeniu spotkań otwartych z udziałem
mieszkańców Gminy Pyskowice, poprzez nieodpłatne, doraźne udostępnianie stosownych
pomieszczeń będących w zasobach Gminy oraz środków technicznych, itp. na zasadach
określonych przez Burmistrza Miasta,
nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wsparciem oraz powierzeniem
wykonywania zadań publicznych,
przekazywanie informacji o możliwościach uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach
oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł
niż budżet Gminy Pyskowice,
udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych, celem
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych i prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie
z uchwałą Nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
wsparcie działań integrujących lokalne organizacje i ich liderów wokół zadań ważnych dla
lokalnego środowiska,
udzielania pomocy merytorycznej organizacjom przez pracowników Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach,
promocja w lokalnych mediach i za pośrednictwem internetu akcji ,,1% podatku”,
możliwość zamieszczania przez organizacje pozarządowe w swych materiałach
promocyjnych logo i herbu Miasta, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej.
Współpraca finansowa
wspieranie zadań publicznych i udzielanie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych
na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania,
powierzanie zadań publicznych i udzielanie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych
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na pokrycie całkowitych kosztów realizacji zdania
Katalog zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji w poszczególnych sferach działań
publicznych na 2018 r. w ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi:
1. w obszarze ochrony i promocji zdrowia:
a) usługi pielęgniarsko - pielęgnacyjne i rehabilitacyjne,
b) usługi paliatywno-hospicyjne,
c) organizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji nt. udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej,
2. w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy
społecznej:
a) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą,
b) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
c) organizacja przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
d) zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie
w wychodzeniu z bezdomności,
e) prowadzenie grupy samopomocowej w ramach projektu „Aktywni Razem Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”,
3. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i innych przedsięwzięć promujących
kulturę fizyczną, organizacja rozgrywek, zawodów sportowych, współzawodnictwo
sportowe,
4. w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej:
a) przedsięwzięcia kulturalne,
b) działania na rzecz poprawy wizerunku miasta, warsztaty tematyczne i integracyjne,
5. w obszarze promocji i organizacji wolontariatu:
działania wolontarystyczne,
6. obszarze działań na rzecz osób w wieku senioralnym: organizacja przedsięwzięć
adresowanych do osób w wieku senioralnym.
W 2018 r. przeprowadzono 14 konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot. projektów aktów
normatywnych.
W 2018 r. umożliwiono organizacjom pozarządowym indywidualne występowanie z ofertami
realizacji projektów zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd. W trybie
pozakonkursowym Gmina Pyskowice współpracowała z organizacjami pozarządowymi
w następujących zadaniach publicznych:

•
•
•
•
•

"Zabawa bezalkoholowa dla osób trzeźwiejących i ich rodzin" organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Drugie Życie. Kwota dotacji 3.500,00 zł;
"Kolorowe Pyskowice" organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Ludzie Miasta.
Kwota dotacji 4.500,00 zł;
"Stacja Integracja" organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Stacja Pyskowice.
Kwota dotacji 3.500,00 zł;
"Wyjazd do teatru na przedstawienie dla osób trzeźwiejących i ich rodzin" organizacja
pozarządowa - Stowarzyszenie Drugie Życie. Kwota dotacji 800,00 zł;
"Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci klas VI szkół podstawowych
w gminie Pyskowice" organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Ludzie Miasta.
Kwota dotacji 3.000.00 zł;
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Nakręcony na pomaganie" organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Ludzie Miasta.
Kwota dotacji 3. 000,00 zł.

5.6.6. Program polityki zdrowotnej na lata 2015 - 2018
Program został uchwalony przez Radę Miejską dnia 27 sierpnia 2015 r. uchwałą nr XII/74/2015.
Celem programu było zapobieżenie zachorowaniom na choroby wywołane zakażeniem bakterią
z gatunku - meningokoki grupy C wśród mieszkańców Gminy Pyskowice. Program był kontynuacją
prowadzonych od 2008 roku szczepień dzieci przeciw meningokokom w ramach wcześniej
realizowanych programów.
Zgodnie z uchwałą w 2018 r. programem została objęta grupa dzieci zameldowanych w Gminie
Pyskowice na pobyt stały lub pobyt czasowy, które ukończyły 3 lata. tj. dzieci urodzone w 2015
roku, tj. około 164 osób.
Był to ostatni rok szczepień dzieci przeciw meningokokom w ramach ,,Programu polityki
zdrowotnej na lata 2015-2018, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na
terenie Gminy Pyskowice przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C".
Nieodpłatne szczepienia wykonywały następujące podmioty:
• Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o., ul Szpitalna 2 Pyskowice,
• NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego - Lekarska Spółka Partnerska, ul. Gen. Władysława
Sikorskiego 83 Pyskowice,
• NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna nr 1, ul. Wojska Polskiego 10 Pyskowice
Urząd Miejski w Pyskowicach informował również mieszkańców o możliwości skorzystania
z następujących badań i szczepionek m.in.:
1. Badania mammograficzne - z bezpłatnych cyfrowych badań mammograficznych mogły
skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia. Nie było potrzebne skierowanie
lekarskie ani zaproszenie z NFZ, a jedynie dowód osobisty. Badanie było bezpłatne, gdy
od poprzedniego badania refundowanego przez NFZ upłynęły pełne 2 lata.
Badania mammograficzne były w 2018r. wykonywane w lipcu 2018 r. przez dwie
firmy: Firma LUX MED oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
2. Szczepionka przeciwko grypie refundowane dla seniorów 65+” - program skierowany
do Seniorów, którzy ukończyli 65 lat. Mogli oni skorzystać z refundowanej przez NFZ
szczepionki przeciwko grypie. Kupić ją mogli w aptece na podstawie recepty
wystawionej przez swojego lekarza, nie tylko lekarza pierwszego kontaktu. Szczepionka
przeciwko grypie podlegała refundacji w wysokości 50 %, czyli senior kupić mógł ją za
22,88 zł. Refundacji podlegała szczepionka VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań
w ampułko-strzykawce 0,5 ml. NFZ informuje, że wskazaniem do refundacji jest
„czynne uodpornienie osób powyżej 65. roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej
przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są
w szczepionce”.
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6.REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA
STYCZEŃ 2018
• Uchwała nr XLIII/335/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2018 r.
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2018 roku przez Powiat Gliwicki. W dniu 16 lutego 2018 r.
zawarto porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach (z późn.zm.) pomiędzy Powiatem Gliwickim
a Gminą Pyskowice, na mocy którego gmina otrzymała dotację w wysokości 90 tys. zł na
prowadzenie OPP.
• Uchwała nr XLIII/336/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia – Ogłoszona
w dniu 30.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2018.606,
uchwała została przyjęta do realizacji, jako prawo miejscowe obowiązuje od:
05.04.2018 r.
• Uchwała nr XLIII/337/2018 Rady Miejskiej W Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych – uchwała dot. 6-ciu
działek przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Wszystkie nieruchomości objęte w/w uchwałą zostały zbyte w nieograniczonych
przetargach ustnych w roku 2018.
• Uchwała nr XLIII/338/2018 Rady Miejskiej W Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowana
• Uchwała nr XLIII/339/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pyskowice dopłat do kapitału
rezerwowego w Spółce „Zaolszany sp. z o.o.” - w 2018 roku uchwała była realizowana.
• Uchwała nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.01.2018 r. w sprawie
sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XLII/333/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 21.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
• Uchwała nr XLIII/341/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.01.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
LUTY 2018
• Uchwała nr XLIV/342/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w rejonie ul. Młyńskiej – Ogłoszona w dniu 28.02.2018 w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego poz. 2018.1239, uchwała została przyjęta do realizacji, jako
prawo miejscowe obowiązuje od: 04.05.2018 r. Do uchwały Wojewoda Śląski wydał
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.27.2018 z dnia 28 marca2018 r. stwierdzające
nieważność jej części.
• Uchwała nr XLIV/343/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie podziału miasta Pyskowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu miasto zostało podzielone na
okręgi wyborcze, ustalono ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu – zrealizowana.
• Uchwała nr XLIV/344/2018 Rady Miejskiej W Pyskowicach z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat –
uchwała miała 89 pozycji, wykonano 20 pozycji, ze względu na to że uchwała
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obejmowała duży interwał czasowy 65 pozycji jest jeszcze w realizacji,
a w 4 przypadkach odstąpiono od zawarcia umów dzierżawy.
Uchwała nr XLIV/345/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 lutego 2011
r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska,
obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji dofinansowania, tryb
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania - w 2018 roku uchwała
była realizowana.
Uchwała nr XLIV/346/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie „Programu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na rok 2018” - w 2018 roku uchwała była
realizowana.
Uchwała nr XLIV/347/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.02.2018 r. w sprawie
zatwierdzenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Pyskowice na lata 2017 -2032” – uchwała w trakcie realizacji.
Uchwała nr XLIV/348/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.02.2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania pn.:
„Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S u.
Powstańców Śląskich w Pyskowicach” - zawarto porozumienie z Powiatem na mocy
którego zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
Uchwała nr XLIV/349/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.02.2018 r. w sprawie
podjęcia współpracy Gminy Pyskowice z partnerami projektu pn.: Czerpiemy energię ze
słońca w Powiecie Gliwickim” - uchwała w trakcie realizacji.
Uchwała nr XLIV/350/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.02.2018 r. w sprawie
uchylenia uchwały XLIII/341/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.01.2018 r.
w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
Uchwała nr XLIV/351/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.02.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
Uchwała nr XLIV/352/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.02.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.

MARZEC 2018
• Uchwała nr XLV/353/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie podziału Miasta Pyskowice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich
numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych - miasto zostało
podzielone na obwody głosowania, ustalono ich granice, numery oraz siedziby
Obwodowych Komisji Wyborczych – zrealizowana.
• Uchwała nr XLVI/354/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r. ustalenia
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat
za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez gminę Pyskowice. Postanowienia uchwały wprowadzono do stosowania
we wszystkim przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice.
• Uchwała nr XLVI/355/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r.
w
sprawie przyjęcia Raportu wykonania : ”Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice
za lata 2016-2017” – zrealizowana.
• Uchwała nr XLVI/356/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r.
w
sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice” – zrealizowana.
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Uchwała nr XLVI/357/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przekzania Miastu Chorzów w 2018 r. zadania w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami – zrealizowana.
Uchwała nr XLVI/358/2018 Rady Miejskiej W Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie prawa własności nieruchomości – uchwała dot.
3 działek przy ul. Szpitalnej i Dworcowej, w stosunku do których gmina rok wcześniej
nabyła prawo użytkowania wieczystego od PKP S.A. - uchwała została wraz z całością
dokumentacji skierowana do Wojewody Śląskiego celem realizacji. Komunalizacja na
wniosek pozwoliłaby Gminie uniknąć opłat za użytkowanie wieczyste i powstałaby
możliwość swobodnego dysponowania nieruchomością. W najbliższym czasie Gmina
powinna uzyskać stosowną decyzję Wojewody.
Uchwała nr XLVI/359/2018 Rady Miejskiej W Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy
Pyskowice, za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest
pieniądz elektroniczny – uchwała zrealizowana.
Uchwała nr XLVI/360/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie Gminy Pyskowice
– uchwała została przyjęta do realizacji.
Uchwała nr XLVI/361/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.03.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.03.2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 –zrealizowana.

KWIECIEŃ 2018
• Uchwała nr XLVI/363/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 11.04.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
• Uchwała nr XLVII/364/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania
pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej
Nr 2905S(ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego)
w Pyskowicach - w 2018 roku uchwała była realizowana.
• Uchwała nr XLVIII/365/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Pyskowicach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Pyskowicach -zrealizowano.
• Uchwała nr XLVIII/366/2018 Rady Miejskiej W Pyskowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni nazwę „Skwer La Ricamarie” - uchwała
zrealizowana.
• Uchwała nr XLVIII/367/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIV/251/2017 Rady Miejskiej
w Pyskowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru strefy komercyjnej, położonego
po wschodniej stronie ulicy Gliwickiej – uchwała została opublikowana w formie
obwieszczenia i przyjęta do realizacji.
• Uchwała nr XLVIII/368/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia testu jednolitego Uchwały Nr XL/298/2017 Rady Miejskiej
w Pyskowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan –
uchwała została opublikowana w formie obwieszczenia i przyjęta do realizacji.
• Uchwała nr XLVIII/369/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 czerwca
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2011 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu
terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Pyskowice
- w 2018 roku uchwała była realizowana.
Uchwała nr XLVIII/370/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30
listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pyskowice udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków - w 2018
roku uchwała była realizowana.
Uchwała nr XLVIII/371/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLIV/348/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22
lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na
wykonanie zadania pn.: „Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi
powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich – dokumentacja projektowa” zrealizowana.
Uchwała nr XLVIII/372/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz
montaż ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na
terenie Gminy Pyskowice” - w 2018 roku uchwała była realizowana.
Uchwała nr XLVIII/373/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.04.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
Uchwała nr XLVIII/374/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26.04.2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 –zrealizowana

MAJ 2018
• Uchwała nr XLIX/375/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
– uchwała miała 44 pozycje, wykonano 36 pozycji, w realizacji jest jeszcze jedna pozycja,
a w 7 przypadkach odstąpiono od zawarcia umów.
• Uchwała nr XLIX/376/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – posiada rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śląskiego NR IFIII.4131.1.50.2018 z dnia 2 lipca 2018 r. unieważniające uchwałę w całości.
• Uchwała nr XLIX/377/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie wydatków
związanych z utrzymaniem infrastruktury powstałej w tramach projektu „Zaplecze
aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Subregionu Centralnego – zrealizowana.
• Uchwała nr XLIX/378/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV/349/2018 Rady Miejskiej W Pyskowicach z dnia
22 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia współpracy Gminy Pyskowice z partnerami projektu
pn. „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim” - w związku z wycofaniem się
Powiatu Gliwickiego z projektu pn. „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim”,
który był jednym z partnerów projektu, porozumienie na realizację zostało zawarte
z Gminami Gierałtowice, Rudziniec, Toszek, Wielowieś. Uchwała w 2018 roku była
realizowana - w 2018 roku zostały złożone wnioski osób wyrażających chęć uczestnictwa
w programie, termin rozstrzygnięcia miał być w listopadzie 2018 roku, natomiast
z przyczyn niezależnych od instytucji organizacyjnej termin ten został przesunięty
na kwiecień 2019 roku.
• Uchwała nr XLIX/379/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.05.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
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CZERWIEC 2018
• Uchwała nr L/380/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.06.2018 r. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Pyskowice za rok 2017 – zrealizowana.
• Uchwała nr L/381/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.06.2018 w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu
miasta za 2017 r. – zrealizowana
• Uchwała nr L/382/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie
Gminy Pyskowice - w 2018 roku uchwała była realizowana.
• Uchwała nr L/383/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej – uchwała dot.
nieruchomości przy ul. Piaskowej. Pierwszy ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość
zakończył się wynikiem negatywnym. Obecnie ogłoszono drugi przetarg na
przedmiotową nieruchomość, który zaplanowano na dzień 24.04.2019 r.
• Uchwała nr L/384/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.06.2018 r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego – zrealizowana.
• Uchwała nr L/385/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.06.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
• Uchwała nr L/386/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.06.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
SIERPIEŃ 2018
• Uchwała nr LI/387/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.08.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
WRZESIEŃ 2018
• Uchwała nr LII/388/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Pyskowice – uchwała została przyjęta do realizacji.
• Uchwała nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy
Pyskowice dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowej – ogłoszona w dniu 12.09.2018 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2018.5623, uchwała została
przyjęta do realizacji, jako prawo miejscowe obowiązuje od: 26.09.2018 r.
• Uchwała nr LII/390/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Pyskowicach Spółka z o.o. celem
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Pyskowicach, Rady Powiatu
Gliwickiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta Pyskowice na terenie miasta utworzono obwód głosowania w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. –
zrealizowana
• Uchwała nr LII/391/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako wkładu
niepieniężnego (aportu) do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. Ze względu na brak środków finansowych do dnia
dzisiejszego nie zawarto stosownej umowy na wniesienie aportu do Międzygminnego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach. Zawarcie
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umowy planowane jest na rok 2019.
Uchwała nr LII/392/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6 września 2018 r. zmiany
uchwały nr XLIII/335/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie
finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2018 roku przez Powiat Gliwicki. Podpisano
w dniu 7 września 2019 r. aneks nr 2 do porozumienia z dnia 16 lutego 2018 r., na mocy
którego, gminie zwiększono wysokość dotacji z 90 tys. zł na 145 640,00 zł.
Uchwała nr LII/393/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6 września 2018 r. zmiany
uchwały nr XXXII/252/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków i innych składników wynagrodzenia. Uchwała jest realizowana na bieżąco.
Uchwała nr LII/394/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 06 września 2018 r.
w sprawie: przyjęcia w sezonie 2018/2019 od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego
utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice
- na podstawie podjętej uchwały 16.10.2018 r. zostało zawarte porozumienie między
Powiatem Gliwickim a Zarządcą Dróg Powiatowych.
Uchwała nr LII/395/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 06 września 2018 r.
w sprawie: sposobie prowadzenia zadania zaopatrzenia Gminy Pyskowice w energię
cieplną – zrealizowana.
Uchwała nr LII/396/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 06 września 2018 r.
w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
oraz przekazania do do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - w 2018 roku uchwała
była realizowana.
Uchwała nr LII/397/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 06 września 2018 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z tężni solankowej w parku na placu Józefa
Piłsudskiego w Pyskowicach - w 2018 roku uchwała była realizowana.
Uchwała nr LII/398/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 r. w sprawie
zmiany uchwały nr L/377/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.08.2010 r. w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zrealizowana.
Uchwała nr LII/399/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
Uchwała nr LII/400/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
Uchwała nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 –zrealizowana.
Uchwała nr LII/402/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 6.09.2018 w sprawie
poparcia apelu Rady Miasta Katowice w sprawie budowy pomnika Wojciecha Korfantego
w Warszawie - wykonana – przekazana podmiotom wymienionym w uchwale
Uchwała nr LIII/403/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Pyskowice – uchwała została przyjęta do realizacji i obowiązuje od dnia: 27.09.2018r.
Uchwała nr LIII/404/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy
Pyskowice dla terenów pokolejowych przy ul. Wolności – ogłoszona w dniu 03.10.2018 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2018.6047, uchwała została
przyjęta do realizacji, jako prawo miejscowe obowiązuje od: 17.10.2018 r.
Uchwała nr III/405/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/356/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice - w 2018 roku uchwała była
realizowana.
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Uchwała nr LIII/406/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pyskowicach –
zrealizowana.
Uchwała nr LIII/407/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały XL/297/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wykazu jednostek utworzonych (prowadzonych) przez gminę Pyskowice –
zrealizowana
Uchwała nr LIII/408/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.09.2018 w sprawie
zmiany Statutu Miasta przyjętego uchwałą nr VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 marca 2003 r. – wykonana, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 6049 Wojewoda, jako organ nadzoru, rozstrzygnięciem nadzorczym
Nr
NPII.4131.1.547.2018 z dnia 2 listopada 2018 r. stwierdził nieważność uchwały
w części
Uchwała nr LIII/409/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
Uchwała nr LIII/410/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
Uchwała nr LIII/411/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 –zrealizowana.
Uchwała nr LIII/412/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.09.2018 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pyskowice - wykonana,

PAŹDZIERNIK 2018
• Uchwała nr LIV/413/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.10.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
• Uchwała nr LIV/414/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.10.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. - zrealizowana.
• Uchwała nr LIV/415/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.10.2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 –zrealizowana.
• Uchwała nr LIV/416/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.10.2018 w sprawie
przekazania skargi - wykonana – Przewodnicząca Rady Miejskiej pismem z dnia 26.10.2018
r. przekazała skargę dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach
LISTOPAD 2018
• Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyskowicach – wykonana
• Uchwała nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pyskowicach - wykonana
• Uchwała nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr I/3/06 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie
powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz ustalenia zakresu ich
działania – wykonana
• Uchwała nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach – wykonana
• Uchwała nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pyskowicach –
wykonana
• Uchwała nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Pyskowicach - wykonana
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Uchwała nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach –
wykonana
Uchwała nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach –
wykonana
Uchwała nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach –
wykonana
Uchwała nr I/10/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach – wykonana
Uchwała nr I/11/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pyskowicach –
wykonana
Uchwała nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Pyskowicach – wykonana
Uchwała nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach –
wykonana
Uchwała nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach –
wykonana
Uchwała nr I/15/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach –
wykonana
Uchwała nr I/16/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta – w trakcie realizacji.
Uchwała nr I/17/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice –
zrealizowana.
Uchwała nr I/18/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.11.2018 r. w sprawie
uchylenia uchwały nr XIV/129/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Pyskowice – uchwała
zrealizowana.
Uchwała nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie: złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach - w 2018 roku uchwała była
realizowana.
Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskie w Pyskowicach z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody - w 2018 roku uchwała była
zrealizowana, martwe drzewo o statusie pomnika przyrody zostało usunięte.
Uchwała nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" – w trakcie
realizacji.
Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok –w trakcie realizacji.
Uchwała nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.11.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
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Uchwała nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.11.2018 r.
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
Uchwała nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.11.2018 r.
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
Uchwała nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.11.2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 –zrealizowana.
Uchwała nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29.11.2018 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta – w trakcie realizacji.

w sprawie
w sprawie
w sprawie
w sprawie

GRUDZIEŃ 2018
• Uchwała nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027 – w trakcie realizacj.
• Uchwała nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
• Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru położonego w rejonie ul. Wrzosowej – uchwała
została przyjęta do realizacji.
• Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – ogłoszona w dniu 03.01.2019 r. w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2019.31, uchwała została przyjęta do
realizacji, jako prawo miejscowe obowiązuje od: 09.03.2019 r.
• Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 – realizacja uchwały rozpocznie się w 2019 r.
• Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych na rzecz osób objętych
realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023 – realizacja uchwały rozpocznie się w 2019 r.
• Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Pyskowice w latach 2019 – 2023” – realizacja uchwały rozpocznie się
w 2019 r.
• Uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
• Uchwała nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.
• Uchwała nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 – w trakcie
realizacji – termin: 30.06.2019 r.
• Uchwała nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie
przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży
zamieszkującej tereny Gminy Pyskowice na lata 2019 - 2023. - realizacja uchwały
rozpocznie się w 2019 r.
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Uchwała nr XVI1I/195/04 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie: wysokości wskaźników procentowych przyznawanych dodatków
mieszkaniowych - w 2018 roku uchwała była realizowana.
Uchwała nr XLV/421/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach
nr LII/479/98 z dnia 15.06.1998 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
mieszczącymi się w zasobach komunalnych Gminy – Miasta Pyskowice administrowanymi
na podstawie umów zawartych z administratorami (zarządcami), bezpośrednio przez
Burmistrza Miasta oraz jednostki utworzone (prowadzone) przez Gminę – Miasto
Pyskowice nie posiadające osobowości prawnej z późniejszymi zmianami,
po uwzględnieniu licznych zmian wprowadzonych w latach 1999 do 2006 r. celem
ułatwienia posługiwania się tekstem uchwały - w 2018 roku uchwała była realizowana.
Uchwała nr LII/393/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy (Dz. U. Woj. Śl. Z 2010 r. , Nr 258 poz. 4054 z póź. zm.) - w 2018 roku uchwała była
realizowana.
Uchwała nr XXVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 grudnia 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019 przedstawia się
następująco:
- w 2018 r. utworzono Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach w oparciu o projekt
„Aktywni Razem-Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”. Projekt jest
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2. Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne.
- w miesiącu X.2018 r. skompletowano grupę specjalistów, którzy służą pomocą
mieszkańcom Pyskowic w ramach wym. projektu. Grupa specjalistów składa się
psychologa, psychologa dziecięcego, terapeuty, prawnika, dwóch asystentów rodziny
oraz opiekuna dziecięcego.
Uchwała nr XXXV/260/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Gminy Pyskowice na lata
2017 – 2020 przedstawia się następująco:
- w 2018 r. realizowano ujęte w uchwale zadania przewidziane w ustawie o pomocy
społecznej, prowadzono systematyczną analizę istniejących problemów społecznych;
- poprzez monitorowanie środowisk zagrożonych, wspierano rodzinę - głównie w formie
pomocy asystenta rodziny oraz utworzenia Centrum Wsparcia Rodziny, wspierano
osoby i rodziny z problemem bezrobocia – poprzez udzielanie świadczeń z pomocy
społecznej na poprawę sytuacji zawodowej oraz aktywizowanie osób bezrobotnych
w celu podjęcia przez nie zatrudnienia, między innymi w formie realizacji prac
społecznie-użytecznych, wspierano osoby starsze i niepełnosprawne – głównie
w formie realizacji usług opiekuńczych oraz kierowanie osób do domów pomocy
społecznej, przeciwdziałano przemocy w rodzinie – poprzez działania w ramach
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup
roboczych, prowadzono działania wspierające na rzecz osób i rodzin dotkniętych
uzależnieniem – głównie poprzez motywowanie ich do podjęcia terapii odwykowej
oraz stałą współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
przeciwdziałano bezdomności – poprzez umieszczanie w schroniskach dla osób
bezdomnych prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
w Kluczach.
Uchwała nr XXXV/261/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18 maja 2017
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019
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przedstawia się następująco:
- w 2018 r. realizowano ujęte w uchwale zadania przewidziane w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym między innymi: rodziny przeżywające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogły liczyć na pomoc
asystentów rodziny, utworzono Centrum Wsparcia Rodziny, które realizuje
specjalistyczne usługi w formie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci
i dorosłych, pracownicy socjalni udzielali pomocy w formie pracy socjalnej oraz
prowadzili bieżący monitoring środowisk zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy
zastępczej, ponadto partycypowano w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej. Szczegóły podejmowanych działań znajdują się w „Sprawozdaniu
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018” przekazanym w dniu
29.03.2019 r. na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Burmistrzowi Miasta Pyskowice
i Radzie Miejskiej.
• Uchwała nr XLII/325/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Pyskowice w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na 2018 rok przedstawia się następująco: - uchwała została
zrealizowana zgodnie z opracowanym Planem potrzeb będącym załącznikiem do
powyższej uchwały,
- ilość miejsc przydzielonych do wykonywania prac społecznie użytecznych – max 10
- liczba osób wytypowanych do udziału w pracach społecznie użytecznych – 50 osób
- liczba osób uprawnionych, które brały udział w pracach społecznie użytecznych –
13 osób
- liczba osób, które opuściły/zaprzestały wykonywanie prac społecznie użytecznych
ogółem – 5 osób, w tym:
• liczba osób które opuściły prace społecznie użyteczne (karnie) – 4 osoby
• liczba osób, które opuściły prace społecznie użyteczne z powodu podjęcie
pracy zarobkowej (w oparciu o umowę o pracę) - 1 osoba
• liczba placówek w których wykonywano prace społecznie użyteczne
7 placówek (Żłobek, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół
Szkół Specjalnych, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej, Caritas, Ośrodek Pomocy
Społecznej).
Zapotrzebowanie do planu budżetu dotyczy prac społecznie użytecznych na 2018r. :
- 40 - liczba godzin wykonania prac społecznie użytecznych w miesiącu,
- 15 - liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- 10 miesięcy – zaplanowany okres wykonywania prac społecznie użytecznych (od lutego do
listopada),
- liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem - 6 000,
- stawka godzinowa obowiązująca w 2017 r. - 8,10/8,70 zł. ( za każdą przepracowaną
godzinę),
4 m-ce x 15os. x 40 godz. = 2 400 x 8.10 zł = 19 440
6 m-ce x 15os. x 40 godz. = 3 600 x 8.70 zł = 31 320
Koszty:
a) ogółem:
50 760 zł
b) udział gminy 40% 20 304 zł (w planie zabezpieczono gwarantowaną kwotę 10 000 zł.)
c) udział Starosty 60% 30 456 zł
Realne wykonanie w 2018 r. :
- okres wykonywania prac społecznie użytecznych : 12.03.2018r.do 30.11.2018 r.,
- liczba godzin : 2360 h,
- obowiązująca stawka: 8,10/8,30 zł,
- realne wykonanie planu : 6 677,68 zł.
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Uchwała nr XLI/321/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania przedstawia się następująco:
- wym. ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r. , koszt jednej godziny usług
opiekuńczych wynosi -17,00 zł, natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług
opiekuńczych wynosi - 40,00 zł,- uchwała jest na bieżąco realizowana, - w 2018 roku:
63 osoby korzystały z usług opiekuńczych, 15 opiekunek wykonywało usługi opiekuńcze,

•

Uchwała nr XLII/328/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Gliwice – Zachód w Gliwicach
na uchwałę nr XXXVIII/360/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
miasta Pyskowice - w 2018 roku uchwała była realizowana.
Uchwała nr XLII/329/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
miasta Pyskowice uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/360/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Pyskowice - w 2018 roku uchwała była
realizowana.
Uchwała nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 – zrealizowana.
Uchwała nr XLII/333/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2017 r. w sprawie
budżetu miasta na 2018 r. – zrealizowana.

•

•
•

69

RAPORT O STANIE GMINY

2018

7. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYM

Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia (GZM) została powołania przez sejm do życia 1 lipca
2017 r. ustawą z dnia 9 marca 2017 roku, natomiast rozpoczęła ona działalność z początkiem 2018
roku. GZM realizuje zadania m. in. w zakresie kształtowania przestrzeni, rozwoju społecznego
i gospodarczego, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju transportu zbiorowego. Związek
metropolitalny otrzymuje dochody z budżetu państwa – 5 proc. udziału w podatku PIT od osób
mieszkających na obszarze związku, a więc nawet 250 mln zł rocznie oraz z budżetów tworzących
go gmin. To pierwszy związek metropolitalny w Polsce, którego tworzy 41 gmin, co stanowi jedną
trzecią całego obszaru województwa śląskiego oraz zamieszkuje ponad połowa wszytkach jego
mieszkańców. Pyskowice należą do GZM od początku jego powstania. Przed przystąpieniem do
niego poproszono o doradczy głos mieszkańców gminy w ramach konsultacji społecznych,
a następnie posiłkując się wynikiem konsultacji na tej podstawie rada gminy podjęła ostateczną
decyzję.

źródło: Mapa miast, które tworzą Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (MATERIAŁY PRASOWE)

W Pyskowicach konsultacje trwały od 13 do 26 kwietnia 2017 roku. Łącznie oddano 719 głosów,
z czego 653 głosy (97%) były na tak, 17 głosów (3%) na nie, a 49 głosów było nieważnych.
Pyskowice miało najwyższą frekwencję z pośród wszystkich 41 gmin.
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INFOGRAFIKA 6.
Opinia mieszkańców województwa śląskiego na temat wejścia miasta/gminy w skład GZM

„Czy jest Pani/Pan za wejściem miasta/gminy w skład tworzonego na terenie województwa
śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca
2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”

97%

3%

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.gzmmetropolia.pl

GZM to szansa dla Pyskowic, by wspólnie z innymi zrobić to, co trudne w pojedynkę:
Korzyści dla gminy:

•
•
•
•
•
•
•
•

dodatkowe oszczędności
dodatkowe wpływy z budżetu państwa
integracja i współpraca gmin
wpływ gminy na kształt związku
nowe możliwości lokalne i regionalne
zrównoważony rozwój
innowacyjność
cywilizacyjny skok

Dzięki GZM została utworzona grupa zakupowa koordynowana przez GZM w celu przeprowadzenia
wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej w roku 2019. Taka współpraca miała m. in.
zapewnić bezpieczne i atrakcyjne cenowo dostawy energii elektrycznej. Umowa na zakup energii
została podpisana przez wszystkich uczestników grupy zakupowej w listopadzie 2018r. Wykonawca
zadania został Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o. o.
W ramach GZM został powołany metropolitalny fundusz solidarności, z którego Gmina Pyskowice
pozyskała w 2018 r. 3 370 000,00 zł
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Tabela nr 19. Dofinansowanie z Metropolitalnego funduszu Solidarności zadań inwestycyjnych
w 2018r.
źródło: Opracowanie Wydział PPI UM Pyskowice

L.p.

1.

Nazwa zadania

Wartość zadania

Kwota dofinansowania

[zł]

[zł]

Budowa oświetlenia ulicznego
uzupełniającego w mieście

405.796,03

344.926,00

2.176.513,41

1.850.036,00

689.995,56

103.499,00

1.261.000,00

1.071.539,00

Pyskowice
2.

Prace inwestycyjne
przebudowa mostu „Nad
Kanałem Gliwickim” w ciągu
ulicy Piaskowej w Pyskowicach

3.

Budowa oświetlenia miejskiego
przy wykorzystaniu OZE –
budowa oświetlenia
hybrydowego na terenie Gminy
Pyskowice

4.

Budowa dróg w północnej
części miasta Pyskowice

7.1. Związki Komunalne

KZK GOP związek międzygminny założony 19 września 1991 w celu współpracy gmin w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego. Miejski transport zbiorowy organizowany przez KZK GOP
finansowany w 2018r. był z dwu podstawowych źródeł, dochodów taryfowych (ze sprzedaży usług)
oraz środków pochodzących z budżetów gmin. Środki z budżetu gminy wyniosły: 1 248 819,28 zł.
1 stycznia 2019 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przejęła organizację komunikacji
publicznej na terenie miast należących do związku. Za realizację tego zadania odpowiadać będzie
jednostka budżetowa Metropolii – Zarząd Transportu Metropolitalnego.
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7.2. Stowarzyszenia JST

Śląski Związek Gmin i Powiatów jest to stowarzyszenie, którego priorytetowym zadaniem jest
działalność na rzecz rozwoju województwa Śląskiego, a przede wszystkim społeczności lokalnych
i samorządów terytorialnych.
Główne pola działalności:

•
•
•
•
•
•
•

kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych
reprezentowanie interesów samorządu lokalnego
informowanie i szkolenie gmin i powiatów w dziedzinie polityk i programów UE
polityka miejska
działalność na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i powiatów i promocja
realizacja programu "Rozwój obszarów wiejskich w gminach i powiatach województwa
śląskiego"
działalność informacyjno-szkoleniowa i edukacyjna na rzecz gmin i powiatów

W ramach powyższego w 2018 r. Gmina Pyskowice skorzystała z darmowych szkoleń
tematycznych.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest samorządnym
stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony
wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych
przedsięwzięć i inwestycji.
Do zadań Związku należy między innymi:

•
•

•

pełnienie funkcji Związku ZIT w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
realizacja zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy krajowych
i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Związku ZIT dla Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL

Do Związku Subregionu Centralnego należy 81 członków, w tym gmina Pyskowice.
W ramach ZIT Pyskowice:

73

RAPORT O STANIE GMINY
-

-

-

-

-

-

-

2018

otrzymały dofinansowanie na termomodernizacje szkół, przedszkoli i żłobka
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
dofinansowanie
7 667 104,23 zł,
otrzymały dofinansowanie na projekt pn. Budowa oświetlenia miejskiego przy
wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice,
projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Wartość całej inwestycji łącznie z projektem wyniosła: 753.832,56 zł
brutto, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 wyniosło 640.732,18 zł brutto,
złożyły wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa
Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 dla Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; dla
poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT Subregionu Centralnego
dla zadania pn.: „Stacja kultury – adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem
aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej”,
złożyły wniosek aplikacyjny przygotowały wniosek aplikacyjny wraz z audytem
energetycznym do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla
poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna ZIT dla zadania pn.: „Stacja kultury – termomodernizacja budynku
dawnego dworca kolejowego”,
pozyskało dofinansowanie na wybudowanie Centrum Przesiadkowego przy placu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Dofinansowanie: 2 865 414,31 zł,
otrzymały dofinansowanie na realizację projektu „Aktywni razem - Centrum Wsparcia
Rodziny w Pyskowicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
skierowany przede wszystkim do rodzin, w których zdiagnozowana została niezaradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, która skutkowała umieszczeniem dzieci
w różnych formach pieczy zastępczej lub też stanowiła czynnik ryzyka, że do takiego
umieszczenia w najbliższym czasie dojdzie. Dofinansowanie: 340 000,00 zł,
wsparły Spółdzielnię Mieszkaniową Łabędy, która dzięki temu uzyskała dofinansowanie na
demontaż i utylizację azbestowo-cementowych płyt elewacyjnych w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Braci Pisko 20-22 oraz przy ul. Wojska Polskiego 42,
44, 46, 48. Dofinansowanie: 413 340,42 zł.

7.3. Inne formy współdziałania

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego
Śląska”, zwane dalej LGD, jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem osób
fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego o celach niezarobkowych,
działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych jako Lokalna Grupa Działania
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w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), zgodnie z ustawą z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.). dzięki temu
Gmina Pyskowice w 2017 r. otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa placu zabaw,
linarium oraz pergoli w ramach zagospodarowania parku w Pyskowicach” ze środków Unii
Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi
rozwoju lokalnego kierowego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

7.4. Współpraca międzynarodowa
-

NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action)

Jest to Platforma stworzona w 2014 roku przez UNFCCC (Ramowa konwencja Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) pomagająca miejskim i regionalnym władzom
w kształtowaniu polityki na rzecz klimatu i wspieraniu wszelkich proekologicznych inicjatywy.
Łącznie do NAZCA należy już 100 miast z Polski.
Dnia 5 grudnia 2018 r. podczas Szczytu klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties)
w trakcie "Szczytu Miast" do platformy przystąpili przedstawiciele 23 polskich miast, podpisując
tzw. deklarację katowicką, w tym również i Pyskowice.

Archiwum UM

-

Miasta partnerskie

Celem partnerstwa miast jest współpraca ludzi, niezależnie od granic państwowych m.in. poprzez
wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną.
Miasto Pyskowice zawarło umowy o współpracy partnerskiej z trzema miastami z państw leżących na
trenie Europy:
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La Ricamarie we Francji - Przysięga Bliźniaczego Partnerstwa została podpisana w dniu 3 maja
1998 r. w Pyskowicach. Miasto Pyskowice reprezentowała Burmistrz Miasta Alicja Wecel,
a La Ricamarie Mer Miasta Georges Berne.
Czerwonograd (Червоноград) na Ukrainie - Przysięga Bliźniaczego Partnerstwa została
podpisana w dniu 16 września 2000 r. w Pyskowicach. Miasto Pyskowice reprezentował
Burmistrz Miasta Jan Turkiewicz, a Czerwonograd Mer Miasta Pietro Olijnik.
Flörsheim nad Menem w Niemczech - Przysięga Bliźniaczego Partnerstwa została podpisana
w dniu 3 maja 2005 r. w Pyskowicach. Miasto Pyskowice reprezentował Burmistrz Miasta
Wacław Kęska, a Flörsheim nad Menem Burmistrz Ulrich Krebs.

W związku z przypadającym w 2018 r. roku jubileuszem 20-lecia partnerstwa z miastem La Ricamarii
działania samorządu skoncentrowały się właśnie na tym obszarze. W dniach 3-6 maja do Pyskowic
przyjechała oficjalna delegacja francuska z miasta La Ricamarie z merem Cyrillem Bonnefoy na czele
oraz członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w La Ricamarie, któremu przewodniczy Jean
Rabesco. Główne uroczystości odbyły się w sobotę 5 maja, kiedy to w parku przy placu Józefa
Piłsudskiego nastąpiło oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej: „Skwer La Ricamarie”. Z tej okazji
w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się konferencja podsumowująca 20-lecia partnerstwa,
a na scenie pyskowickiego MOKiS-u zaprezentował się zespół „Przebudzenie”.

Wizyta delegacji francuskiej na XX-lecie partnerstwa z miastem La Ricamarii
foto: archiwum UM

Stały kontakt i aktywna współpraca utrzymywana jest także z miastem partnerskim Flörsheim nad
Menem. Działające we Flörsheim Towarzystwo Przyjaźni Flörsheim-Pyskowice zorganizowało cykliczną
wycieczkę do Polski, podczas której 24 września 2018 r., 45-osobowa grupa, odwiedziła Pyskowice.
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8.INNE ISTOTNE DZIAŁANIA BURMISTRZA
W ubiegłym roku burmistrz uczestniczył w licznych spotkaniach. Wiele z tych spotkań miało
charakter cykliczny, przeważnie comiesięczny były to, przede wszystkim sesje, zgromadzenia czy
walne zebrania w związków i stowarzyszeń, do których należy nasza gmina, tj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Górnośląska -Zagłębiowska Metropolia w Katowicach,
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach,
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach,
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w Gliwicach,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” w Koszęcinie,
MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach,
Zaolszany Sp. z o.o. w Pyskowicach.

Odbywały się również cykliczne spotkania starosty i włodarzy powiatu gliwickiego tzw. G8.
Ponad to, burmistrz uczestniczył w wielu spotkaniach tzw. roboczych, mających na celu
rozwiązywanie bieżących problemów i kwestii istotnych dla miasta.
Były to m.in. spotkania grupy zakupowej energii elektrycznej, spotkania dotyczące rozdziału
środków z metropolitalnego funduszu solidarności, związane z drogami omawiane w Zarządzie
Dróg Powiatowych i w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy dotyczące kwestii
ochrony środowiska w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
spotkania, na których poruszano tematykę pozyskiwania środków zewnętrznych dla gminy.

Spotkanie G8 w Pyskowicach
foto: archiwum UM
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9. ROZWÓJ LOKALNY MIASTA PYSKOWICE W ROKU 2018 – EFEKTY
DZIAŁAŃ
Do podstawowych płaszczyzn funkcjonalnych rozwoju lokalnego miasta Pyskowice w roku 2018
można zaliczyć:

9.1. Lokalny Rozwój Gospodarczy
Korzystne położenie w układzie komunikacji drogowej i połączenia kolejowe oraz sąsiedztwo
dużych aglomeracji miejskich są istotnym atutem dla potencjalnych inwestorów, dla których
są przygotowywane atrakcyjne tereny inwestycyjne.
Na terenie Pyskowic zostały wyodrębnione cztery Strefy Aktywizacji Gospodarczej o łącznej
powierzchni ponad 450 ha. Są to: Strefa Gliwicka ok. 54 ha, Strefa Toszecka ok. 200 ha, Strefa
Poznańska 120 ha, Strefa Piaskowa ok. 80 ha. Produkcja i usługi logistyczne rozmieszczone
są zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozwijają się
wzdłuż i w pobliżu dróg krajowych nr 94 i 901.

Wykres nr 2. Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Pyskowic
źródło: Opracowanie Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Dużym atutem Pyskowic sprzyjającym rozwojowi miasta jest brak barier infrastrukturalnych dla
wszelkich inwestycji produkcyjno-usługowych, budownictwa mieszkaniowego, bazy logistycznej
itp. Miasto posiada pełną możliwość zaspokojenia potrzeb na źródła zasilania w energię
elektryczną, gaz i wodę. Pyskowice posiadają możliwości stworzenia warunków wdrażania nowych
technologii
Wielu inwestorów skorzystało już z oferty przygotowanej przez Miasto Pyskowice. Od 2004 roku
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swoje siedziby wybudowały w Pyskowicach m. in. takie firmy jak: DB Schenker, Kurotec,
Eurocolor Sp. z o.o., KOMSTA Okna i drzwi S.A. , Viva Inwestycje Sp. z o. o., Glass Produkt
Sp. z o.o., Hybryd Sp. z o.o., THMH Skład Opału i Materiałów Budowlanych, Korax Polska Sp. z o.o. ,
Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o., Drobia S.A. Zakład wylęgu drobiu, Rossmann Centrum
Dystrybucji, Marcotran Polska Sp. z o.o. , ASCO RAIL sp. z o.o. , TCM Polska wózki widłowe, STALPRODUKT Patrycjusz MACH, Usługi Remontowo-Budowlane JANSZ, Eurolift, Lubo Tech Sp. z o.,
Protor Sp. z o.o..

9.2. Lokalny Rozwój Społeczny
9.2.1. Wzrost poziomu bezpieczeństwa
9.2.1.1. Straż Miejska
Jedną z podstawowych form pracy Straży Miejskiej w Pyskowicach jest patrolowanie
i kontrolowanie wyznaczonych rejonów, głównie pod względem spraw porządkowych, spokoju
i ładu publicznego, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, spożywania napojów
alkoholowych, niszczenia zieleni, wyprowadzania psów, zwracania szczególnej uwagi na tereny
i okolice, w których usytuowane są żłobki, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, place zabaw.
Patrole straży miejskiej corocznie biorą czynny udział w zabezpieczaniu imprez masowych
(sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i festynów rodzinnych) oraz zabezpieczeniu
i zapewnieniu porządku podczas trwania wyborów państwowych i samorządowych.
W okresie od 1 styczna do 31 grudnia 2018 roku w ramach realizacji swoich zadań Straż Miejska
w Pyskowicach ujawniła 1788 wykroczeń. W ich wyniku nałożono 842 mandaty karne, udzielono
919 pouczeń, skierowano 24 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego, 3 sprawy przekazano
do załatwienia innym organom.

Wykres nr 3. Wyszczególnienie interwencji w poszczególnych kategoriach wykroczeń w roku 2017
i 2018
źródło: Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2018 r.
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Główny cel działania Straży Miejskiej w Pyskowicach w 2018 r. to nadrzędność działań
prewencyjnych w stosunku do działań represyjnych.
Priorytety i cele działania Straży Miejskiej w 2018 r.:
- utrzymanie spokoju i porządku w mieście - przyjęto 2111 zgłoszeń od mieszkańców
z prośbą o interwencję, które dotyczyły:

-

usunięcie stwierdzonych zaniedbań porządkowych:
1. kontrole w celu identyfikacji miejsc, w których podrzucane były różnego rodzaju
śmieci,
2. współpraca z mieszkańcami miasta, którzy wskazywali miejsca, nieraz trudno
dostępne, w których podrzucane były różnego rodzaju śmieci,
3. występowano do innych organów, instytucji i podmiotów o usunięcie stwierdzonych
zaniedbań porządkowych,
4. działania w celu zmniejszenia ilości plakatów i ulotek umieszczanych w miejscach do
tego nieprzeznaczonych,

-

zwiększania dostępnych miejsc parkingowych oraz poprawa estetyki miasta, wzrost
świadomość kierujących oraz spadek liczby wykroczeń związanych z parkowaniem
pojazdów:
1. usunięcie z ulic Pyskowic kilkunastu wraków pojazdów,
2. stałe kontrolowanie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; nakładanie
mandatów za postój bez uprawnień,
3. pomoc kierowcom podczas mrozów w uruchamianiu pojazdów za pomocą urządzenia
rozruchowego typu Booster,
4. kontrole (szczególnie w okresie jesienno-zimowym) miejsc, w których mogą
przebywać osoby bezdomne; systematycznie i na bieżąco monitorowano miejsca
gromadzenia się takich osób, oferując niezbędną pomoc oraz informując o możliwości
skorzystania z pomocy w umieszczeniu w schronisku dla osób bezdomnych,
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dokonywanie pomiarów jakości powietrza na terenie gminy oraz wzmożenia kontroli
w rejonach gdzie stwierdzono największe zanieczyszczenie powietrza,
przekazywanie informacji dotyczących zakazu spalania w indywidualnych
urządzeniach grzewczych niektórych rodzajów paliw stałych, norm i terminów
dotyczących wymiany kotłów grzewczych,
interwencje odnośnie spalania odpadów na wolnym powietrzu m. in. spalania
obciętych gałęzi na działkach lub odpadów na terenach budowy lub w firmach
i przedsiębiorstwach.

reakcja na zgłoszenia dotyczące naruszeń przepisów dot. trzymania zwierząt
(318 przypadków) i współdziałanie różnych podmiotów w celu wyeliminowania tych
zagrożeń;
współpraca z innymi organami;
1. stała współpraca z policją oraz udział w akcjach prewencyjnych np. „Znicz”,
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Edward”, „Pieszy”,
2. współpraca z innymi jednostkami na terenie miasta udzielając pomocy m. in. przy
zabezpieczeniu miejsc zdarzeń niebezpiecznych, awarii, wypadków, kontroli lokali
mieszkalnych, eksmisji.

System monitoringu wizyjnego
Jedną ze skuteczniejszych metod nadzorowania przestrzeni publicznej w celu zapewnienie
porządku i bezpieczeństwa jest jej monitorowanie za pomocą kamer. Jest to narzędzie
wspomagające codzienną pracę służb porządkowych. Monitoring wizyjny w Pyskowicach został
uruchomiony po raz pierwszy w kwietniu 2007 roku. Zainstalowano wówczas 8 kamer
obserwacyjnych tj. 3 kamery stacjonarne i 5 kamer obrotowych. Przez kolejne lata system
monitoringu był sukcesywnie rozbudowywany, obejmując coraz większe obszary miasta. W 2018r.
do Centrum Monitoringu przesyłany jest obraz z 53 kamer. Monitoring jest także wykorzystany
jako forma ochrony obiektów i urządzeń na terenie gminy. W przypadku, gdy zachodzi
konieczność podjęcia interwencji, informacja o zdarzeniach negatywnych zaobserwowanych przez
obsługę monitoringu jest przekazywana drogą radiową do patrolu Straży Miejskiej lub telefoniczną
do Komisariatu Policji w Pyskowicach.
W miarę posiadanych środków finansowych planowana jest dalsza rozbudowa monitoringu
miejskiego i objęcie systemem monitoringu miejskiego dalszych obszarów miasta. Planowane jest
umieszczenie kamer monitoringu na terenie parku miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich oraz
pl. Józefa Piłsudskiego. Sukcesywnie będą także wymieniane urządzenia, które były montowane
w pierwszym etapie budowy monitoringu wizyjnego miasta, na nowocześniejsze o lepszych
parametrach technicznych.
Oświetlenie miasta
W ramach prac związanych z poprawą stanu oświetlenia, a w szczególności doświetlenia miejsc,
w których niedoświetlenie ma istotny wpływ na stan na bezpieczeństwa publicznego, Gmina
Pyskowice od lat sukcesywnie realizuje przedmiotowe zadanie wykonując nowe punkty świetlne
wg przyjętych założeń, możliwości finansowych z uwzględnieniem również potrzeb zgłaszanych
przez mieszkańców i Radnych Rady Miejskiej w Pyskowicach.
Gmina Pyskowice corocznie prowadzi szereg inwestycji oświetleniowych podnoszących
bezpieczeństwo na ternie miasta. Zakres prac uzależniony jest od możliwości finansowych Gminy.

Do istotnych inwestycji wykonanych w 2018 r. należą:
• dobudowa opraw oświetleniowych i przewieszenie kabla w celu oświetlenia ul. Toszeckiej.
W ramach inwestycji dobudowano 7 opraw oświetleniowych na istniejących słupach firmy
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Tauron - 35.055,00 zł
budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w mieście Pyskowice. Inwestycja
ta obejmuje:
wykonanie 38 punktów oświetleniowych w technologii LED na Osiedlu Wieczorka na
północ od ul. Jana III Sobieskiego tj.: ul. Królowej Bony, Kazimierza Wielkiego, Królowej
Marysieńki, Anny Jagiellonki, Dobrawy i Zygmunta Augusta,
wykonanie 13 punktów oświetleniowych w technologii LED na ul. Kasztanowej
i ul. Sosnowej,
wykonanie 11 punktów oświetleniowych w technologii LED i 1 lampy sodowej
na ul. Konopnickiej jako II etap budowy oświetlenia ul. Konopnickiej. Koszt całej
inwestycji wynosi 405.796,03 zł i w 85% dofinansowany był ze środków GZM.
budowa oświetlenia ulicznego obejmującego:
wykonanie 6 punktów oświetleniowych na ul. Czeremchy stanowiący II etap i zakończenie
realizacji inwestycji budowy oświetlenia ul. Czeremchy,
wykonanie 4 punktów oświetleniowych na placu wewnętrznym przy ul. Paderewskiego 7,
wykonanie 7 punktów oświetleniowych na placu wewnętrznym przy ul. Szpitalnej 6.
Koszt całej inwestycji wynosi - 85.419,76 zł.
Wykonanie oświetlenia solarnego w Ogródku Jordanowskim oraz na siłowni zewnętrznej
przy ul. Szpitalnej. W ramach inwestycji postawiono 4 słupy solarne w Ogródku
Jordanowskim oraz 1 słup z dwoma oprawami na siłowni zewnętrznej przy ul. Szpitalnej 83.394,00 zł
budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia
hybrydowego. W ramach inwestycji wybudowano 59 sztuk lamp oświetlenia hybrydowego
zasilanego energią słońca i wiatru w następujących lokalizacjach: ul. Żużlowa, Piaskowa,
Oświęcimska, Jaśkowicka, Rzeczna. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych
z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w ramach „Metropolitalnego Funduszu
Solidarności”-753.832,56 zł

Ponadto w 2018 r. Gmina Pyskowice zleciła do opracowania następujące dokumentacje techniczne
budowy oświetlenia ulicznego, które będą systematycznie realizowane:

•
•
•
•
•

opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy wewnętrznej
Traugutta 22-40
opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Orzeszkowej
opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszego przy SWC-2
od ul. Wojska Polskiego
opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszego przy
ul. Wojska Polskiego 1 - Wyzwolenia 1
opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszego przy
ul. Szopena 8-10-12

9.2.1.2. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu (MOKiS)
Prężna działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu zapewniającego dobrą dostępność do
obiektów związanych z kulturą, rozrywką i sportem.
MOKiS służy zaspokajaniu kulturalnych potrzeb, promowaniu kultury i organizowaniu działalności
w dziedzinie kultury, tworzeniu odpowiednich warunków materialnych i technicznych dla jej
rozwoju, zapewnienie rozwoju kultury i współtworzenie jej wartości, organizowanie imprez
sportowych i rekreacyjnych.
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Wymienione cele są realizowane w formie:
• ośrodka kultury czyli budynku głównego MOKiS.
W budynku znajduje się: pełnowymiarowa sala baletowa, sala widowiskowa na 150 miejsc ze
sceną i zapleczem o wymiarach 8/6 m., trzy sale muzyczne, sala wykładowa na 30 miejsc,
pracownia plastyczna, pracownia modelarska, mieszczą się tutaj biura administracji, sale
dydaktyczne oraz siedziby organizacji pozarządowych - Stowarzyszenia Ludzie Miasta,
Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej i Stowarzyszenie Stacja Pyskowice.
W budynku odbywają się zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego (Koło Modelarstwa
Lotniczego i Kosmicznego „GAWRON”, Teatr Młodzieżowy „Carpe Diem”, Dziecięcy Zespół Taneczny
„MINIATURKI”, Zespół Tańca Hip Hop, Dziecięcy Zespół Wokalno – Taneczny „GAMA”, Zespół Tańca
Nowoczesnego „PARADOX”, Klub Plastyczny „PĘDZELEK” i „PIRAMIDA”, Kółko Artystyczne
„MUMNKI”, Studio Wokalne MOKIS, Aerobik, Aktywny Senior, zespół „PRZEBUDZENIE”), koncerty,
spotkania autorskie, spektakle teatralne, imprezy, konkursy, przeglądy. Istnieje możliwość
wynajęcia pomieszczeń MOKiS- u zgodnie z aktualnym cennikiem.
• świetlicy osiedlowej,
• Centrum Wystawiennicze oraz Galeria PodCień w Ratuszu
W centrum Wystawienniczym prezentowana jest historii miasta. Od 2003 roku przygotowano
100 wystaw o tematyce ściśle związanej z historią Pyskowic. Galeria PodCień specjalizuje się
w prezentacji osobowości artystycznych, wartościowych tendencji i kierunków w sztuce. Zobaczyć
tu można dzieła artystów uprawiających malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę i fotografię, twórców
charakteryzujących się zmysłem i talentem artystycznym;
• obiektów sportowych:
- Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera ( Hala widowiskowo – sportowa)
Obiekt dysponuje pełnowymiarową płytą boiska sportowego, na którym mogą odbywać się
turnieje i treningi gier zespołowych, takich jak futsal, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna,
tenis ziemny, badminton oraz inne imprezy kulturalne. Istnieje możliwość podziału boiska
głównego na trzy niezależne części za pomocą przesuwnych kotar. Ponadto w obiekcie znajduje się
siłownia, salka fitness, salka do tenisa stołowego, ścianka wspinaczkowa oraz pełne zaplecze
socjalno-sanitarne i magazynowe. Budynek posiada trybuny z 520 miejscami siedzącymi,
nagłośnienie i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Stadion Sportowy
Na stadionie sportowym znajduje się pełnowymiarowe boisko piłkarskie, bieżnia, boisko zastępcze
oraz trybuny sportowe z 250 miejscami siedzącymi. Doskonale przygotowana płyta boiska
głównego spełnia wszelkie wymogi stawiane przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej.
- Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Korty tenisowe”
Sezon sportowy na kortach rozpoczyna się 1 maja i trwa do 15 września. Zgodnie z obowiązującym
regulaminem dzieci i młodzież mieszkający w Pyskowicach są zwolnieni z opłat. Obiekt posiada trzy
korty, ściankę treningową oraz boisko asfaltowe do koszykówki. Korzystanie ze ścianki treningowej
oraz boiska do koszykówki jest bezpłatne.
Imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym organizowane w mieście
W roku 2018 MOKiS zorganizował lub współtworzył wiele wydarzeń, które już w minionych latach
sprawdziły się w Pyskowicach. Ośrodek stale rozwija współpracę z pyskowickimi i lokalnymi
instytucjami, placówkami oświatowymi, parafiami i stowarzyszeniami, otwierał się na współpracę
ze społecznością lokalną.
W 2018 r. pojawiła się także nowa oferta, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród
pyskowiczan i gości. Były to m. in.: Zlot Food Trucków, Piknik historyczny, Dzień Dziecka dla
przedszkolaków, Dzień Baniek Mydlanych, Kino plenerowe, warsztaty ceramiczne, warsztaty
rodzinne, koncerty w ramach cyklu „Na kultur rozstajach”.
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INFOGRAFIKA 7. Działalność kulturalna Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w poszczególnych
miesiącach 2018 r.
źródło: Informacje pozyskane z MOKiSu

Styczeń

Luty

• Parada Trzech Króli (współorganizacja z pyskowickimi
parafiami)
• XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
(Minilista przebojów, uroczysty koncert z okazji 25lecia WOŚP w Pyskowicach, jasełka w wykonaniu
Teatrzyku PIK POK (organizator OPP)
• Bal karnawałowy dla dzieci z Przedszkola nr 2
(organizator Przedszkole nr 2)
• V urodziny Stowarzyszenia Ludzie Miasta (organizator
Stowarzyszenie Ludzie Miasta)
• Babski Comber – impreza karnawałowa dla pań
(organizator Stowarzyszenie Ludzie Miasta)
• Teatr Niespasowani – spektakl pt. „Świąteczne
impresje w bieli”
• XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Szopkowych
• Spotkanie karnawałowe dla członków UTW
(organizator Stowarzyszenie UTW)
• Wyjazdowe warsztaty taneczne dla sekcji ARA
• Koncert Zespołu Przebudzenie w Kościele
Ewangelickim św. Piotra i Pawła w Pyskowicach
• Ferie zimowe (zajęcia stacjonarne oraz wyjazdy)
• Bal karnawałowy dla dzieci z rodzicami (organizator
Stowarzyszenie Ludzie Miasta)
(organizator Przedszkole nr 2)
• Rodzinne gry planszowe
• Gala Operowo-Operetkowa
• Koncert Toby z Monachium pt.: Zakochany w Śląsku

Marzec

• Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych –
Uroczystości przy Pomniku Patriotycznym (organizator
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej o/Pyskowice)
• Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Tomasza
Pasławskiego (organizator Stowarzyszenie Pamięci
Armii Krajowej o/Pyskowice)
• Spotkanie organizacyjne w sprawie grupy wolontariatu
kulturalnego powstającego przy MOKiS
• Spotkanie sieciujące dla organizacji pozarządowych
(współorganizacja pyskowickie stowarzyszenie i Urząd
Miejski)
• Teatralne Piątki z Rodziną, spektakl pt. „O jednym
Utopcu, który nie lubił śniegu"
• Warsztaty artystyczne z okazji Dnia Kobiet
• Rodzinne gry planszowe
• Spotkanie szkoleniowe dla grupy wolontariatu
kulturalnego powstającego przy MOKiS
• Spektakl profilaktyczny (organizator Wydział Kultury,
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Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego)
Spektakl „Mały Książę” (organizator Szkoła
Podstawowa nr 5)
Warsztaty gospel „On that Day”
Warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej dla
dzieci i dorosłych
Warsztaty gospel „On that Day”
Finał III plastycznego Konkursu Wielkanocnego
Przedstawienia w ramach rekolekcji dla szkół
podstawowych nr 4 i 6 (organizator Parafia
Nawrócenia Św. Pawła)
Konkurs "Biologiczna językiada" (organizator Szkoła
Podstawowa nr 3)

• Przedszkole nr 1 - XIX Przegląd Twórczości Artystycznej
Przedszkoli
• Przedszkole nr 5 - XIX Przegląd Twórczości Artystycznej
Przedszkoli
• Przedszkole nr 4 - XIX Przegląd Twórczości Artystycznej
Przedszkoli
• Przedszkole nr 3 - XIX Przegląd Twórczości Artystycznej
Przedszkoli
• Przedszkole nr 2 - XIX Przegląd Twórczości Artystycznej
Przedszkoli
• Rodzinne gry planszowe
• Konkurs Piosenki Religijnej (organizator Szkoła
Podstawowa nr 4)
• Wiosna Kulturalna OHP (eliminacje rejonowe –
organizator Ochotniczy Hufiec Pracy)
• Przegląd DRAMA (organizator Szkoła Podstawowa
nr 5)
• Warsztaty ceramiczne

Maj

• Uroczystości rocznicowe z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 MAJA
• Uroczysta konferencja oraz koncert Zespołu
Przebudzenie z okazji z okazji Dnia Matki
• 20-lecia partnerstwa Pyskowice – La Ricamarie
• Powiatowy Konkurs Recytatorski (organizator Ognisko
Pracy Pozaszkolnej)
• Wiosna Kulturalna OHP (eliminacje wojewódzkie organizator Ochotniczy Hufiec Pracy)
• Koncert zespołu u Studni
• Przegląd Małych Form Scenicznych w j. niemieckim
(organizator Szkoła Podstawowa nr 5)
• Rodzinne gry planszowe
• Warsztaty ceramiczne
• Koncerty profilaktyczne dla pyskowickich uczniów
(organizator Wydział Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego)
• Bieg Wiosny (organizator Wydział Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego)
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• Dzień Baniek Mydlanych
• Konkurs „Kocham Cię Polsko” (organizator Szkoła
Podstawowa nr 6)
• Konkurs wokalny„ Piosenki Radosne”
• „Całe miasto tańczy Poloneza z czwórką” (organizator
Przedszkole nr 4)
• Charytatywny Stand Up (współorganizowany ze
stowarzyszeniem Cała Naprzód)
• Dzień Dziecka dla przedszkolaków
• Piknik Rodzinny Amatorskiego Ruchu Artystycznego
• Warsztaty animacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3
• Komers Przedszkola nr 2 (organizator Przedszkole
nr 2)
• Rodzinne gry planszowe
• Spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”
w wykonaniu Teatru NIESPASOWANI
• Lekcja pokazowa sekcji wokalnych i wokalnotanecznych
• Zakończenie sezonu dla sekcji plastycznych
• Zakończenie sezonu (organizator Ognisko Pracy
Pozaszkolnej)
• Zakończenie roku (organizator Przedszkole nr 1)
• Dziecięce Warsztaty Letnie
• Festyn parafialny: animacje dla dzieci oraz kino
plenerowe

Lipiec

• Festyn parafialny w południowej części Pyskowic
• XIX Dni Rodziny i XXXIII Dni Pyskowic

Sierpień

• Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego uroczystości przy Pomniku Patriotycznym (organizator
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej)
• Zlot Food Trucków
• Kino Plenerowe w Pyskowicach
• VII Moto Rock Metal Festiwal „Niech Cisza Milczy”
• „Powrót do przeszłości” piknik historyczno-rodzinny
• Kolonia artystyczna dla dzieci z Amatorskiego Ruchu
Artystycznego)
• Kino Plenerowe w Pyskowicach
• Eksplozja Kolorów – piknik na zakończenie wakacji

Wrzesień

• Uroczystości pod pomnikiem upamiętniające rocznicę
wybuchu II Wojny Światowej
• Akcja Narodowe Czytanie (organizator Miejska
Biblioteka Publiczna)
• XXV Dożynki w Pyskowicach
• Spektakl Teatru Carpe Diem pt. „Alfabet szczęścia”
połączony z promocją książki
• Koncerty profilaktyczne (organizator Wydział Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego)

86

RAPORT O STANIE GMINY

2018

• Bieg Jesieni organizator Wydział Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego

Październik

• Obchody Dnia Edukacji Narodowej
• Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu
NEGEV. Koncert w ramach cyklu Na Kultur Rozstajach
• Europejski Dzień Seniora – koncert Bożeny Mielnik
i Patrycji i Mariusza Doroz
• Warsztaty ceramiczne dla dorosłych
• VI Ogólnopolskie Spotkania Taneczne "Pląsy Dramy”

Listopad

Grudzień

• Konkurs Piosenki Patriotycznej (organizator Przedszkole
nr 3)
• Wojewódzki Przegląd Piosenki Patriotycznej
i Żołnierskiej (organizator Ochotniczy Hufiec Pracy)
• Warsztaty ceramiczne dla dorosłych
• Teatralne piątki z rodziną „Kucyk Belamin”
• Spektakl muzyczny „966 Chrzest. Źródło”
• Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
• Gala niepodległościowa (organizator Przedszkole nr 1)
• Warsztaty ceramiczne dla dorosłych
• Jubileuszowa wystawa kanarków i ptaków egzotycznych
(organizator Polski Związek Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych Oddział Pyskowice
• Piosenka Nieprzetartego Szlaku na Śląsku (organizator
Zespół Szkół Specjalnych)
• Koncert Zespołu The Jazz Elwers. Koncert w ramach
cyklu Na Kultur Rozstajach
• Test historyczny z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości
• Babski Comber (organizator Stowarzyszenie Ludzie
Miasta)
• Warsztaty ceramiczne dla dorosłych
• Kiermasz Świąteczny przy kościele pw. Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy
• XII Wojewódzki Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni
Zimowych "Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi"
• Festyn Świąteczny Świętego Mikołaja na rynku
• Festyn Świąteczny Świętego Mikołaja na rynku
• Kiermasz prac sekcji plastycznych Amatorskiego Ruchu
Artystycznego
• Gala wolontariatu Nakręcony na pomaganie
(organizator Stowarzyszenie Ludzie Miasta)
• Kino dla dzieci oraz rodzinne warsztaty świąteczne
• Spektakl teatralny „Mały Książę” (organizator Szkoła
Podstawowa nr 5)
• Koncerty Świąteczne w wykonaniu sekcji
Amatorskiego Ruchu Artystycznego
• Wigilia dla osób starszych i samotnych
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Organizacja imprez sportowych na Hali widowiskowo - sportowej
W 2018 r. odbyło 12 imprez:
1. Pyskowicka Liga Futsalu
2. Mistrzostwa Modeli Latających–eliminacje
3. Mistrzostwa Modeli Latających–finały
4. Mistrzostwa Służby Liturgicznej w piłce nożnej–diecezja
5. V Pyskowicki Otwarty Turniej w Wyciskaniu Sztangi
6. Zawody Strzeleckie z okazji 3-maja
7. Otwarty Pyskowicki Turniej Szachowy
8. Otwarty Pyskowicki Turniej Skata Sportowego
9. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
10. II Nocny Turniej Dwójek Siatkarskich
11. Święto Niepodległości 11-listopada–Zawody Strzeleckie
12. Turniej Bumper Ball –zabawa dla mieszkańców miasta Pyskowice
W Hali Widowiskowo-Sportowej oraz na pozostałych obiektach sportowych ( sale gimnastyczne w
szkołach, boisko w Dzierżnie, Stadion sportowy) zadania własne gminy w dyscyplinach sportowych:
piłka nożna, piłka siatkowa, taekwon-do, tenis stołowy, wspinaczka” realizują Kluby sportowe.
W wyniku ogłoszonego konkursu ofert kluby te otrzymały z Gminy dotację w wysokości 150.000,00 zł
na realizację zadań. Przyjęto do realizacji oferty niżej wymienionych klubów sportowych:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

MKSR „Czarni” Pyskowice–piłka nożna 11-osobowa, kwota dotacji 25 000,00 zł
Klub Futsal Akademia Pyskowice –piłka nożna futsal, kwota dotacji 38 000,00 zł
Futsal Club Pyskowice –piłka nożna, kwota dotacji 16 000,00 zł
MKSR Pyskowice –piłka siatkowa chłopcy, kwota dotacji 21 500,00 zł
KSS „Gumisie” –piłka siatkowa dziewczęta, kwota dotacji 21 500,00 zł
Śląski Klub Taekwon-do ITF – taekwon-do, kwota dotacji 11 000,00 zł
Stowarzyszenie GTW – wspinaczka, kwota dotacji 8 500,00 zł
UKS „Feniks”–tenis stołowy, kwota dotacji 8 500,00 zł

Zajęcia na Hali widowiskowo – sportowej prowadzone są również przez Sekcje komercyjne:
Aerobik/fitness, Zumba, Pyskofit , Klub Sympatyków Siatkówki „Gumisie”, KS „Olimpia”, grupy osób
uprawiających piłkę nożną i koszykówkę.
Zwiększona ilość miejsc do rekreacji, uprawiania sportu i zabawy – atrakcyjnego spędzania
wolnego czasu
W 2018 r. został wybudowany plac zabaw w Parku Miejskim, na który Gmina uzyskała
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania
„wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Na placu zabaw zamontowano:
zestaw zabawowy statek z 2 zjeżdżalniami, drabinkami, pomostami, ścianką wspinaczkową,
przeplotniami linowymi oraz armatami, kołem kapitańskim i masztem, karuzelę z czterema
siedziskami, piaskownicę, bujak fokę, kiwak na przegubach Tube, huśtawkę wahadłową pojedynczą
+ huśtawka wagową,huśtawkę wahadłową podwójną z jednym siedziskiem dla najmłodszych dzieci
i jednym siedziskiem typu „deseczka”, zjazd linowy. Dla amatorów dobrej zabawy zamontowano
również piramidę linową, która również znajduje się na nawierzchni poliuretanowej oraz
wykonano pergolę i dwa stanowisko do gier planszowych.
Dodatkowo zamontowano ławki oraz kosze.
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Otwarcie Parku Miejskiego
foto: archiwum UM

W ramach budżetu obywatelskiego zmodernizowano boisko w Dzierżnie poprzez wymianę
murawy oraz wykonanie ogrodzenia.
Wykonano zestaw statek na Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzelców Bytomskich
We wszystkich szkołach i przedszkolach powstały place zabaw z wielofunkcyjnym zestawem
zabawowym.
W parku na placu Józefa Piłsudskiego powstała tężnia solankowa wraz z małą architekturą.
9.2.1.3. Miejska Biblioteka Publiczna ( MBP)
Podstawowym zadaniem jakie stawia sobie Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach jest
upowszechnianie czytelnictwa oraz wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej,
tworząc wizerunek placówki otwartej na potrzeby czytelników i im przyjaznej.
Zasób materialny stanowią: Biblioteka dla dorosłych, Bibliotek dla dzieci oraz filia w południowej
części miasta.
Struktura księgozbioru zawiera 56 379 woluminów, w tym zbiory dla czytelników
niepełnosprawnych.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przybyło 2 423 woluminów na sumę
42.200,47 zł., w tym:
- ze środków samorządowych zakupiono 1 136 woluminów na sumę 22 994,47 zł,
- z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono 640 woluminy na sumę 15 000 zł
- otrzymano z darów 647 woluminów na sumę 4 206 zł
W 2018 r. zarejestrowano 4 107 czytelników w tym:
- osoby uczące się 1 403
- osoby pracujące 1 465
- pozostali 1 239
Biblioteka obsługuje mieszkańców we wszystkich przekrojach wiekowych i tak zarejestrowano:
✓ dzieci do lat 5 - 194
✓ 6-12 lat – 760
✓ 13-15 – 254
✓ 16-19 lat – 246
✓ 20-24 lata – 269
✓ 25-44 lata – 935
✓ 45-60 lat – 793
✓ powyżej 60 lat – 656
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W 2018 r.:
- wypożyczono na zewnątrz 62 965 wol.
- udostępniono w czytelni 9 593 wol.
- udzielono na miejscu ponad 20 000 informacji.
- wypożyczono na zewnątrz i na miejscu ponad 8 000 tytułów czasopism nieoprawnych.
- odwiedziny w bibliotece: 53 617 użytkowników.
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 r.:
• działalność na rzecz osób starszych: dostarczanie osobom starszym i niepełnosprawnym,
które ze względu na stan zdrowia mają utrudniony dostęp do biblioteki, książki do domu,
prowadzenie szkolenia komputerowe dla 60 seniorów, wspomagając ich w poznawaniu
nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ramach projektu „Śląska
Akademia Senior@”;
• prowadzenie zajęć komputerowych, językowych, z rękodzieła, czytelniczych dla
działającego przy bibliotece Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
• pomoc indywidualnym użytkownikom z dysfunkcjami pomaga w korzystaniu z zasobów
internetowych;
• udostępnia katalog biblioteki udostępniony on-line;
• udostępnia kursy językowe na platformie Fun English;
• zapewnia możliwość rezerwacji książki, propozycji danego tytułu do biblioteki poprzez
formularz „Zapytaj bibliotekarza/ zarezerwuj książkę”;
• zapewnia dostęp do publikacji w czytelni internetowej Ibuk Libra.
W ofercie placówki znajduje się również:
• komunikacja z czytelnikami poprzez portale społecznościowe
• współpraca z :
- Zespołem Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Szkołami Podstawowymi nr 3,5,6,
Przedszkolami nr 2, 4, 5:
✓ w zakresie edukacji czytelniczej poprzez cykl pogadanek - 17 spotkań.
Liczba uczestników ogółem - 330 osób.
✓ Lekcje biblioteczne – 4. Liczba uczestników ogółem - 80 osób.
✓ Głośne czytania dla uczniów szkół podstawowych – 19. Liczba uczestników
ogółem - 227 osób.
✓ pogadanki o bibliotece i książkach – 6 spotkań. Liczba uczestników ogółem 106 osób.
• prowadzenie szeroko rozbudowanej działalności kulturalnej.
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W poniżej tabeli zaprezentowano prowadzoną działalność w poszczególnych miesiącach 2018 r.:

INFOGRAFIKA nr 8. Działalność kulturalna Miejskiej Biblioteki Publicznej w poszczególnych
miesiącach 2018r.
źródło: Informacje pozyskane z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Styczeń

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (twórczość
P. Coelho)
„ Zimowy ogród” – zajęcia plastyczne inspirowane
wierszami T. Kubiaka
Wystawy- 2
1. „ W krzywym zwierciadle ”- karykatury
wykonane przez uczestników zajęć
plastycznych w bibliotece
2. „Biało, biało, biało-wszystko śniegiem
przysypało”- prace uczestników zajęć
w bibliotece
Biblioferie: „ Zabawa jest dobra na Ferie!”
„Wełniany imiennik”- zabawy plastyczne
„Każda mądra głowa zna magiczne słowa”spektakl teatru „ Maska”
„Zabawne granie w słów kojarzenie i dobieranie”turniej mistrza Scrabble
„Wesoły klaun”- zajęcia plastyczne
„Gliniany zwierzyniec”- zabawy manualne
„Niech żyje BAL!” – zabawy kreatywne
„Czarodziejskie bazgroły”- zabawy plastyczne
„Zimowe obrazki kolażowe’- zajęcia plastyczne
„ Niezwykły prezent-365 pingwinów”- zajęcia
literacko-plastyczne
Bal karnawałowy dla uczestników zajęć
Przeprowadzono 10 zajęć tematycznych( 16
godz.; ogółem uczestniczyło w Biblioferiach 23
dzieci , co dało łącznie 115 odwiedzin na zajęciach)

Luty
•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (twórczość
R. Kapuścińskiego)
Wystawy - 3
1. „Świat się śmieje!””- wystawa prac
plastycznych uczestników Biblioferii
2. „Nie ma jak zima!”- wystawa prac

plastyczny uczestników Biblioferii
3. „Uwaga na pingwiny!- wystawa prac
plastycznych uczestników Biblioferii

Marzec
•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (twórczość
J. Grishama)
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•
•

„Wiosna z pomysłem”- zajęcia kreatywne
„Wielkanocne zabawy ” – zajęcia plastyczne do
wierszy K. Sarnowskiej
Wystawy - 5

1. „Zakręcony świat” - wystawa prac
rysowanych spiralami przez uczestników
Biblioferii
2. „Literowy zawrót głowy”- wystawa prac
plastycznych uczestników Biblioferii
3. „Marcowe (nie tylko) koty” – wystawa prac
plastycznych z gliny wykonanych przez
uczestników Biblioferii
4. „ Wielkanocne motywy” – wystawa prac
uczestników zajęć plastycznych
w bibliotece
5. „Wiosenne trele”- wystawa prac
uczestników zajęć plastycznych
w bibliotece
• Druga edycja wydarzenia wydawnictwa Akapit
Press – Ogólnopolskie czytanie „Jeżycjady”
•
•

Kwiecień

•
•
•

Małgorzaty Musierowicz.
Akcja zorganizowana wspólnie z SP nr 5
w Pyskowicach. Czytanie serii odbyło się w Filii
nr 1 MBP w dniach 22, 26, 27,28 marca 2018 r.
Spotkanie autorskie z Dariuszem Kortko i Judytą
Watołą autorami książki „Słodziutki. Biografia
cukru”
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ( „Czas
kobiet” – j. Czyżowa)
Konkurs czytelniczy „Literacki Świat –Mikołajek
i przyjaciele”
„Pachnący kwiecień ”- zajęcia plastyczne

Wystawy – 2
1. „ Kolorowe tulipany”- wystawa prac
manualnych uczestników bibliotecznych
zajęć plastycznych
2. „Wiosenna łąka” – wystawa prac plastycznych
grupy „ Pszczółki” z Przedszkola nr 4

Maj
•
•

•

Spotkanie Dyskusyjne Klubu Książki ( „Papusza”
A.Kuźniak)
„W świecie współczesnej literatury dla dzieci” lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Pyskowicach
„Książka w życiu pomaga czyli Czytać zawsze
warto”- pogadanka o roli książki, marzeń
i wyobraźni na podstawie opowiadania „Kajtek nie
umie fruwać” dla dzieci z grupy „ Minionki”

92

RAPORT O STANIE GMINY

2018

z Przedszkola nr 2
„Motyw książki i biblioteki w literaturze dla dzieci
i młodzieży” - lekcja biblioteczna dla uczniów
klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Pyskowicach
• „W Krainie Alefajnie” – pogadanki(2) o książkach
i bibliotece dla uczniów z ZSS w Pyskowicach 18 osób
• „Słucham i rysuję”- zajęcia rysunkowe (2) dla
uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w
Pyskowicach (klasy 1-3 i 4-6 do tekstów: „Pieski
pana Kieszonki” oraz „Jestem kotem”) - 18 osób
Wystawy – 2
1. „ Zaczarowane strony”- wystawa prac
rysunkowych „Misie ” z Przedszkola nr
2. „W bibliotece” - wystawa prac
plastycznych grupy „ Misie” z Przedszkola nr 4
•

Czerwiec
•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ( „Moje
Indie” – J. Kret)
• „Bohaterowie programów dla dzieci oprowadzają
po bibliotece” -pogadanka o książkach i
bibliotece dla dzieci przedszkolnych na podstawie
opowiadań„ Ciekawski George w bibliotece” oraz
„Ja chcę czytać” z serii „ Świnka Peppa” (grupa
„Muchomorki” z Przedszkola nr 5)
• „The Pagemaster czyli W bibliotece dla dzieci” lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I
integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 6
w Pyskowicach - 17 osób
• „Jak nie zgubić się w gąszczu książek w
bibliotece?” – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy
I b a ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach –
13 osób
Wystawy -2
1. „Kolorowa łąka”- wystawa prac plastycznych
grupy „ Biedronki” z Przedszkola nr 4
2. „Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal” –
wystawa prac plastycznych grupy „ Poziomki”
z Przedszkola nr 5
• Spotkanie autorskie z Pawłem Czado autorem
książki „Górnik Zabrze”

Lipiec - sierpień

•
•
•
•
•

Bibliolato: „Jeśli masz chęć, wakacje z biblioteką
spędź!”
„Letnie wycieczki przez bajeczki”- zajęcia
czytelniczo-plastyczne
„Owocowe lato”- zabawy kreatywne
„Sznurkowe malowanie”- zajęcia plastyczne
„Tropem tajemnicy- Detektywi na wakacjach”zajęcia czytelniczo-plastyczne, gry i zabawy
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umysłowe, zagadki
„Wytęż wzrok, gotuj się na ruch i skok”- turniej
gier planszowych, zabaw umysłowych
• „Plastelinki dla chłopaka i dziewczynki”- zabawy
manualne
• „Literacka mapa dookoła świata”- zajęcia
czytelniczo-plastyczne
• „Kaktusy w koronkach”- zajęcia manualne
• „Piaskowe koty”- zabawy kreatywne
• „Przygoda z przyrodą” - zajęcia plastyczne
• „Struktury i faktury”- zajęcia plastyczne
• Wycieczka do wioski indiańskiej w Karchowicach 11 osób
Wystawy prac uczestników zajęć Bibliolata-13
•

Wrzesień

„Tutti Frutti”
„ Plasteliną malowane”
„ Struktury i faktury”
„Indiańskie symbole”
„Tekstury”
„Niezwykły słoń”
„Sznurkowe wazony”
„Mieszkańcy lasu”
„Rio de Janeiro”
„W dżungli”
„Kwitnąca pustynia”
„Fantazyjne kwiaty”
„Rajskie wyspy”

•

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego. Fragmenty utworu czytali
przedstawicie władz samorządowych oraz
czytelnicy Uczestnicy mogli przy tej okazji zobaczyć
wystawę towarzyszącą akcji oraz otrzymać
pamiątkową pieczęć
• Spotkanie autorskie z Beatą de Robien , autorką
książki „Przekleństwo Swietłany. Historia córki
Stalina”
• Konkurs historyczno-czytelniczy „100 pytań na
100-lecie niepodległości Polski”
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ( „Czerwony
głód” – A. Applebaum)
Wystawy- 4
1. „Weneckie maski”
2. „Piaskowe rzeźby-koty”
3. „Filcowe dary ogrodowe”
4. „Zwijamy, skręcamy-Wiewiórki”

Październik
•
•

Szkolenia komputerowe w ramach projektu
„Śląska Akademia Senior@” dla 60 seniorów
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
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( „Przekleństwa Swietłany” B. de Robien)
„Przyjaciele ślimaka” - zajęcia rysunkowe do bajki
Anny Podgórskiej
• „ Grzyboludki”- zajęcia literacko-plastyczne na
motywach książki „ Leśni bracia” Weroniki Kurosz
Wystawy – 4
1. „Struktury i faktury” cz. 2- prace uczestników
Bibliolata
2. „Smoki” - prace uczestników Bibliolata
3. „Okręty pustyni”- prace uczestników Bibliolata
4. „ Rosną sobie grzybki w trawie”- prace
uczestników bibliotecznych zajęć literackoplastycznych
•

Listopad
•

Szkolenia komputerowe w ramach projektu
„Śląska Akademia Senior@” dla 60 seniorów
• Spotkanie autorskie z Markiem Fiedlerem,
autorem książki „Mała wielka Wyspa
Wielkanocna”
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki ( „Angole” E.
Winnicka)
• „ Odlotowy listopad” – zajęcia plastyczne
• „ Artystyczne wzory na zimowe wieczory”- zajęcia
plastyczne
Wystawy
1. „Jesienne inspiracje”- prace plastyczne dzieci ze
świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5
2. „Jesień oczami przedszkolaka” - prace
plastyczne grupy „ Jagódki” z Przedszkola nr 5

Grudzień
•

Szkolenia komputerowe w ramach projektu
„Śląska Akademia Senior@” dla 60 seniorów
• Spotkanie
Dyskusyjnego
Klubu
Książki
( „Żmijowisko” W. Chmielarz)
• „W królestwie ptaków Juliana Tuwima”- zajęcia
literacko-plastyczne
na podstawie wiersza „
Ptasie radio”
Wystawy
1. „Świąteczne gwiazdki”
2.„Leśna rozgłośnia pana Tuwima”
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9.2.1.4. Ognisko Pracy Pozaszkolnej (OPP)
Celem działalności OPP jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności oraz
organizowanie rekreacji.
Placówka w 2018 r. realizowała zadania:
• edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne,
sportowe i rekreacyjne w formie sekcji:
✓ sekcje działające przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pyskowicach: sekcja
informatyczna, sekcja ''Śpiewajki'', sekcja teatralna;
✓ sekcja wokalna działające przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach;
✓ sekcje działające przy Zespole Szkół w Pyskowicach : Zespół wokalny ''DO-MI-SO'',
sekcja teatralna PIK-POK, sekcja ekologiczna, sekcja plastyczna;
✓ sekcja artystyczna działająca przy Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach;
✓ sekcja historyczna działająca przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej
w Pyskowicach;
✓ sekcje działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach: sekcja taneczna,
sekcja artystyczno-informatyczna;
✓ sekcja ''Wokaliści'',
• organizowała własne imprezy kulturalne dla wychowanków i społeczności szkolnych oraz
środowiska lokalnego np. Dzień Otwarty OPP, Powiatowy Konkurs Recytatorski dla
Uczniów Nauczania Zintegrowanego, Akcja Lato – warsztaty, Bieg po Słoneczko, Idol
Miejski czyli szansa dla wszystkich, powiatowe konkursy plastyczne i festiwale, organizacja
Sztabu Miejskiego kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
• organizowała konkursy powiatowe o tematyce plastycznej, muzycznej,
• organizowała szereg okazjonalnych imprez dla uczestników zajęć – wyjazdy, wycieczki
• brała udział z wychowankami w festiwalach, konkursach, przeglądach itp. o zasięgu
miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
• nawiązywała artystyczne kontakty międzynarodowe,
• uatrakcyjniała spotkania z rodzicami poprzez organizację pokazów sekcji np. Koncerty,
Dzień Otwarty OPP, Korowód Dożynkowy
9.2.1.5.Społeczne Ognisko Muzyczne
Nauka w ognisku prowadzona jest na fortepianie, organach elektrycznych i akordeonie dla
wszystkich chętnych bez ograniczenia wiekowego. Siedziba ogniska mieści się w Urzędzie Miejskim
w Pyskowicach.

9.2.2. Efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na niwelację zjawiska
wykluczenia społecznego
Centrum Wsparcia Rodziny
W związku ze zwiększającą się liczbą dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w 2018r.
zaadoptowano i wyremontowano pomieszczenia na pierwszym piętrze w budynku przy
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 w Pyskowicach w celu utworzenia Centrum Wsparcia Rodziny,
w którym pomoc i wsparcie specjalistyczne (psychologa, terapeuty rodzinnego czy prawnika)
otrzymują zarówno rodziny, które ze względu na występujące w nich dysfunkcje są zagrożone
umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, jak i takie, których dzieci już zostały w niej umieszczone,
aby mogły wrócić pod opiekę rodziców biologicznych. Dotacja na remont i przystosowanie
pomieszczeń budynku do potrzeb Centrum oraz na realizację usług wspierających rodzinę zostały
pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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W ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” pozyskano dofinansowanie do
wynagrodzenia asystentów w wysokości 21 362,84 zł.

Centrum Wsparcia Rodziny
foto: archiwum UM

Dzienny Dom Senior+
Utworzono i wyposażono Dzienny Dom Seniora przy ul. Cichej. Na inwestycję tą pozyskano dotację
z środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
(edycja 2018), Moduł I: Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” w wysokości
300.000,00 zł.

Dzienny Dom SENIOR+
foto: archiwum UM
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Kontynuowano projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób
niewidomych i słabowidzących” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Miejska Biblioteka publiczna otrzymała
nieodpłatnie 3 urządzenia Czytak oraz pakiet 2.000 cyfrowych książek mówionych nagranych
w zakodowanym systemie mp3.
Złożono wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla
Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych ZIT Subregionu Centralnego dla zadania pn.: „Stacja kultury –
adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej
i społecznej”.
9.2.3

Efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty realizowane przez
placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze

W 2018r. prowadzone były przez szkoły cztery projekty przy, których pozyskano środki od
zewnętrznych instytucji:
• „Szkolne drogowskazy” – projekt realizowany wspólnie przez SP4 i SP6 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego – wartość dofinansowania to 301 566,15 zł, całkowita wartość projektu:
335 073,50 zł – zakończenie projektu 20.06.2018 r.,

•

„Młodzi giganci – program wspierania uczniów w Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego – wartość dofinansowania 306 448,42 zł, całkowita wartość projektu: 340 498,25
zł – zakończenie projektu 20.06.2018 r.,

•

projekt EDUTECH w Szkole Podstawowej nr 5 - efektywna współpraca dla edukacji
szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny, realizowany w ramach programu UE
Erasmus+.Akcja2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekty
międzynarodowe. Koordynatorem projektu jest Politechnika Śląska. Czas trwania projektu
– od października 2017 r. do października 2019 r.. Szkoła jest uczestnikiem projektu i nie
generuje w związku z tym żadnych kosztów.

•

„Zielona pracownia 2018” - projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 (utworzenie
pracowni geograficzno-przyrodniczej Green Planet ) o wartości 39 841,47 zł, z czego
30 000 zł stanowiło dofinansowanie WFOŚ i GW w Katowicach, a 9841,47 zł wkład własny
gminy; Szkoła otrzymała nagrodę za projekt „Zielona pracownia 2018 – projekt”
w wysokości 6500,00 zł, która była przeznaczona na wkład własny do projektu „Zielona
pracownia 2018 r.

•

MALUCH+ 2018 - resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
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3, dofinansowanie dotyczące 21 miejsc dla dzieci do 3 lat. Kwota dotacji - 32 200,00 PLN.

•

MALUCH+ 2018 - resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3, dofinansowanie dotyczące utworzenia 4 miejsc w oddziale IV Żłobka, Kwota dotacji 60 000,00 PLN

Bogata oferta turystyczna dla dzieci podczas ferii i wakacji.
W okresie ferii zimowych i wakacji letnich w 2018 r., dla dzieci i młodzieży spędzających ferie
szkolne w miejscu zamieszkania, gmina przygotowała szereg atrakcji.

•
•

W czasie ferii zimowych zorganizowano 2 wyjazdy do kina do Cinema City w Gliwicach,
Łazisk Górnych, Katowic, Krakowa, Wrocławia, Krasiejowa, Chorzowa oraz na lodowisko do
Rudy Śląskiej. Ogółem w wyjazdach tych uczestniczyło 481 osób.
W czasie wakacji letnich zorganizowano wycieczki jednodniowe do Zatoru (2 razy), Piasku,
Jaworzna, Pacanowa, Pszczyny, Zakopanego. Ponadto zorganizowano 3 wyjazdy do kina
do Cinema City w Gliwicach. Ogółem w wyjazdach uczestniczyło 465 osób.

Rozwinięta infrastruktura oświatowa i opiekuńczo – wychowawcza, dobra jakość oferowanych
w mieście usług edukacyjnych
W roku szkolnym 2017/2018 gmina Pyskowice – jako jednostka samorządu terytorialnego - była
organem prowadzącym dla 5 przedszkoli publicznych, 4 szkół podstawowych, żłobka oraz Ogniska
Pracy Pozaszkolnej.
Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia oraz utrzymanie szkół
i placówek oświatowych, zagwarantowane są w dochodach jednostki samorządu terytorialnego,
w których głównym źródłem jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe
z budżetu państwa na realizację ściśle określonych zadań.

Tabela nr 20. Jednostki oświatowe prowadzone przez gminę Pyskowice w roku szkolnym
2017/2018
źródło: Informacje pozyskane z ZOPO

Lp

Nazwa

Skrót

1.

Przedszkole nr 1

P-1

Adres
ul. Oświęcimska

Strona www
-

28
2.

Przedszkole nr 2

P-2

ul. Wyzwolenia

p2pyskowice.szkolnastrona.pl

Boczna 2
3.

4.

Przedszkole nr 3
z Oddziałami
Integracyjnymi
Przedszkole nr 4

P-3

P-4

ul. Wojska

przedszkole3pyskowice.szkolnastr

Polskiego 19

ona.pl

ul. Dąbrowskiego

przedszkole4.edu.pl

3
5.

Przedszkole nr 5

P-5

ul. Szopena 9B

p5pyskowice.szkolnastrona.pl

6.

Szkoła
Podstawowa nr 3
im. Noblistów
Polskich

SP-3

ul.Strzelców

sp3pyskowice.szkolnastrona.pl

Bytomskich 1
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8.
9.

10.

Szkoła
Podstawowa nr 4
im. Jarosława
Dąbrowskiego
Szkoła
Podstawowa nr 5
Szkoła
Podstawowa nr 6
z Oddziałami
Integracyjnymi
Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

SP-4

ul. Wojska

2018

sp4pyskowice.pl

Polskiego 23
SP-5

ul. Szkolna 2

sp5.drama.pl

SP-6

ul. Wyzwolenia 4

sp6pyskowice.szkolnastrona.pl

OPP

ul. Strzelców

opppyskowice.pl

Bytomskich 3

Uczniowie i wychowankowie szkół
W roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 1351
uczniów i uczennic; liczba oddziałów w szkołach podstawowych wynosiła – 66, w tym
12 oddziałów gimnazjalnych (8 w Szkole Podstawowej nr 3 i 4 w Szkole Podstawowej nr 5).

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Tabela nr 21. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach
źródło: Informacje pozyskane z ZOPO

Liczba
uczniów
Liczba
oddziałów
l. uczniów/
1 oddział

SP3

SP3 - oddz.
gimnazjalne

SP4

SP5

SP5 - oddz.
gimnazjalne

SP6

329

290

91

344

Razem
w roku szk.
2017/2018
1351

127

170

6

8

16

15

4

17

66

21,16

21,25

20,
56

19,33

22,75

20,
23

20,46

Uczniowie i wychowankowie przedszkoli
W roku szkolnym 2017/2018 gmina Pyskowice dysponowała 565 miejscami w publicznych
przedszkolach , do których uczęszczało 564 dzieci w wieku od 3-6 lat. Dzieci 6 letnie odbywały
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 odbywała się zgodnie z zasadami
określonymi w art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn.zm.) w rozdziale 6.
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Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach przedstawiała się następująco:

Tabela nr 22. Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach
źródło: Informacje pozyskane z ZOPO

nr 1

nr 2

Liczba
75
124
dzieci
Liczba
3
5
oddz.
l. dzieci/
25
24,8
1
oddział
* w tym 2 oddziały integracyjne

nr 3 (*)

nr 4

nr 5

Razem
w roku szk. 2017/2018

90

125

150

564

4

5

6

23

22,50

25

25

25,52

Grupa

Liczba
dzieci
402

Liczba
oddziałów
16,60

Poniżej
„0”
„0”
162
6,40
Suma
564
23
co oznacza, że miejsca w przedszkolach wykorzystane były w 99,9%.
Jednostki opiekuńczo - wychowawcze prowadzone przez gminę Pyskowice w roku szkolnym
2017/2018

•

Miejski Żłobek w Pyskowicach

Wychowankowie żłobka
Liczba dzieci uczęszczających na dzień 31.12.2018r. w czterech oddziałach: 72

✓
✓
✓
✓

Oddział I - 15 miejsc
Oddział II - 16 miejsc
Oddział III - 24 miejsca
Oddział IV - 17 miejsc

Rozwinięta infrastruktura oświatowa i opiekuńczo – wychowawcza oraz dobra jakość
oferowanych w mieście usług edukacyjnych przejawia się w:

• Prowadzeniu remontów i modernizacji oświatowej bazy lokalowej oraz zakupów
wyposażenia dla szkół.

-

W 2018 r. wybudowano w każdej szkole i przedszkolu plac zabaw z bezpieczną
nawierzchnią z mat przerostowych. Na ten cel wydatkowano kwotę 279.947,24 zł.
W Szkole Podstawowej nr 3 wybudowano oświetlenie boiska za kwotę 43 670,95 zł.
W 2018r. podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie
termomodernizacji wszystkich szkół podstawowych oraz przedszkoli nr 1,2 i 5. Realizację
inwestycji zaplanowano na II i III kwartał 2019 r.
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systematycznie doposażano oddziały w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne. Środki na
ten cel przeznaczone były z budżetu gminy - korzystano również z dofinansowania
z budżetu państwa (rezerwa celowa) oraz dotacji celowych (program „Aktywna tablica”,
wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach)
W Szkole Podstawowej nr 3 zakupiono:
✓ meble do kolejnych oddziałów edukacji wczesnoszkolnej,
✓ wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
✓ pomoce dydaktyczne,
✓ sprzęt multimedialny (program Aktywna tablica),
✓ sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, rzutnik i laptop, 15 tabletów),
Wartość zakupu: 79 911,14 zł;
W szkole Podstawowej nr 4 zakupiono:
✓ 3 komputery z oprogramowaniem,
✓ sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, rzutnik, monitor interaktywny (program
Aktywna tablica)
✓ pomoce dydaktyczne do zajęć wychowania fizycznego,
✓ wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
✓ zmywarkę do kuchni szkolnej,
Wartość zakupu – 36 266,37 zł;
W Szkole Podstawowej nr 5 zakupiono:
✓ 2 Komputery z oprogramowaniem,
✓ wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
✓ sprzęt multimedialny (program Aktywna tablica)
Wartość zakupu – 25 649,00 zł;
W Szkole Podstawowej nr 6 z Oddz. Integracyjnymi zakupiono:
✓ wyposażenie pracowni komputerowej,
✓ wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
✓ kserokopiarkę,
✓ sprzęt multimedialny (program Aktywna tablica),
Wartość zakupu – 51 682,21 zł.
Wysoce wyspecjalizowana kadra pedagogiczna
-

Zgodnie ze sprawozdaniem SIO (System informacji oświatowej) na dzień 31 marca 2018 r.,
w szkołach, przedszkolach i OPP zatrudnionych było ogółem 246 nauczycieli, z czego 184
w pełnym wymiarze, a 62 w niepełnym wymiarze czasu pracy, co dało łącznie 205,27 etatów
(w tym 1,71 et. OPP, zatrudniające 12 nauczycieli – instruktorów w niepełnym wymiarze godzin).
Liczba nauczycieli w szkołach, przedszkolach i OPP, wg stopni awansu zawodowego wynosiła
(w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy):
• nauczycieli stażystów – 4,95 et.
• 46 nauczycieli kontraktowych – 39,06 et.
• 54 nauczycieli mianowanych – 44,24 et.
• 135 nauczycieli dyplomowanych – 117,02 et.
Razem etaty: 205,27 et.
W 2018 r. 8 nauczycieli uzyskało awans zawodowy: 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela
kontraktowego, 3 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, 3 nauczycieli uzyskało
stopień nauczyciela dyplomowanego.
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W okresie objętym informacją, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
wydatkowano ogółem kwotę 39 901,24 zł. Podsumowując jak pokazuje poniższy wykres aktualnie
w placówkach oświatowych w gminie Pyskowice większość pracowników posiada najwyższy
stopień awansu zawodowego, a pozostali nauczyciele są w trakcie zdobywania awansów.
•
•
•

W każdej ze szkół zatrudnieni byli w pełnym wymiarze pedagog i psycholog
Dla wszystkich przedszkoli zatrudniony był w pełnym wymiarze logopeda
W każdej szkole prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
– koła przedmiotowe i koła zainteresowań

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzono następujące rodzaje zajęć pozalekcyjnych:

Wykres nr 4. Nauczyciele wg stopnia awansu
źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy Pyskowice w roku szkolnym 2017/20

Nauczyciele wg stopnia awansu w placówkach oświatowych w 2018r.
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W roku szkolnym 2017/2018 prowadzono następujące rodzaje zajęć pozalekcyjnych:

Tabela nr 23. Liczba i rodzaje zajęć pozalekcyjnych
źródło: Informacje pozyskane z ZOPO

SP-3
Rodzaj
zajęć

Informatyczne
Techniczne
Przedmiotowe
Artystyczne
Sportowe
Turystycznokrajoznawcze

Liczba
uczniów

SP-4
Liczba
kół

16

2

35

5

8
8

1
1

Liczba
uczniów

SP-5
Liczba
kół

12
8
20
25
25
18

1
1
1
1
1
1
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SP-6

Liczba
uczniów

Liczba
kół

Liczba
uczniów

Liczba
kół

37
4

9
1

16
24

2
3
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75

1
10

25
133

1
7

41
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2018

40
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W każdej ze szkół prowadzonych przez gminę funkcjonuje świetlica szkolna przeznaczona
przede wszystkim dla tych uczniów, którzy muszą przebywać w szkole przed lub po
zajęciach lekcyjnych (brak opiekunów w domu).

•

W szkołach przyznawane jest Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe
Liczba stypendiów w roku szkolnym 2017/2018:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 - 91;
2. Szkoła Podstawowa nr 4 – 22;
3. Szkoła Podstawowa nr 5 – 85;
4. Szkoła Podstawowa nr 6 – 39.
Na stypendia za wyniki w nauce oraz/lub osiągnięcia sportowe wydatkowano ogółem kwotę
29 708,00 zł.
•

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dofinansowanie dotyczy młodocianych pracowników zamieszkałych w Pyskowicach.
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 15 wniosków. Decyzjami Burmistrza Miasta Pyskowice,
przyznano dofinansowanie 9 pracodawcom za wyszkolenie 13 uczniów/uczennic na łączną kwotę
93 884,60 zł. Gmina otrzymała dotację z Funduszu Pracy na realizację powyższego zadania.
•

praca z uczniem wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności
w formie:
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- zajęć specjalistycznych:
- korekcyjno-kompensacyjnych,
- logopedycznych,
- socjoterapeutycznych,
- zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,
- zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
- porad dla uczniów, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

•

Opieka pielęgniarska w szkołach
W 2018r. przeprowadzono następujące badania i akcje profilaktyczne:
- testy przesiewowe klas I, III, V, III Gim. (badanie wzroku, pomiar wysokości, masy ciała,
kontrola wad postawy, ciśnienie krwi),
- bilans uczniów klas VII,
- kontrola czystości głów;
- fluoryzacja zębów;

•

W każdej ze szkół prowadzonych przez gminę funkcjonuje świetlica szkolna przeznaczona
przede wszystkim dla tych uczniów, którzy muszą przebywać w szkole przed lub po
zajęciach lekcyjnych (brak opiekunów w domu).

•

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki społecznej tj. pogadanki edukacyjne, udział
w akacjach ogólnopolskich, realizację dodatkowych zajęć profilaktycznych prowadzonych
przez psychologa i pedagoga, warsztaty profilaktyczne
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W ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci klas trzecich wyjeżdżają na tzw. „zielone szkoły”.
W tym celu pozyskiwane jest dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach.

9.3. LOKALNY ROZWÓJ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
W 2018 r. lokalny rozwój środowiska naturalnego odbywał się poprzez:

INFOGRAFIKA nr 9. Lokalny rozwój środowiska naturalnego
źródło: Informacje pozyskane z Wydziału GKiOŚ

Kontynuacja obsługi 2 czujników
wskaźnikowych zanieczyszczenia
powietrza

prowadzenie działań
proekologicznych

dofinansowanie działań
proekologicznych

prowadzenie czynności z celu zamknięcie
i rekultywacja składowiska odpadów

✓ prowadzenie działań proekologicznych - rozpropagowanie ulotek informacyjnych
dotyczących prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów w Pyskowicach oraz zasad
segregacji odpadów;
✓ dofinansowanie działań proekologicznych:
- budowa przydomowych oczyszczalni w miejscach gdzie nie ma możliwość podłączenia
do kanalizacji sanitarnej (9szt.). Wydatkowano kwotę 133 490,00 zł;
- usuwanie wyrobów zawierających azbest (4 przypadki). Wydatkowano na ten cel
1 9 569,60 zł;
- ograniczenie niskiej emisji. W ramach PONE, przy udziale środków z WFOŚiGW
tj. pożyczki i dotacji nastąpiło zlikwidowanie źródła ciepła opalanych paliwem stałym
(węgiel) w 41 budynkach, założenie 4 instalacji solarnych i 9 instalacji
fotowoltaicznych. Środki zostały wykorzystane w kwocie 399 502,42 zł. Pozostała
cześć na podstawie podpisanego Aneksu została przeniesiona na 2019 r.;
- zmiana systemu ogrzewania poprzez zainstalowanie ekologicznego źródła ciepła.
W 2018 roku rozpatrzono 80 wniosków oraz wypłacono dotacje dla 87 beneficjentów
na łączną kwotę 157 508,32 zł;
- kontynuacja obsługi dwóch zakupionych przez Gminę czujników wskaźnikowych
zanieczyszczenia powietrza;
✓ prowadzenie czynności z celu zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów tj.
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zadanie rozpoczęło się w listopadzie 2017 r. Po wydaniu decyzji przez Marszałka
Województwa Śląskiego dot. nałożenia na gminę obowiązku zamknięcia
i rekultywacji składowiska przy ul. Wrzosowej;
w 2018r. zutylizowano 3 000 m3 odcieków pochodzących ze Składowiska za kwotę
874 530,00 zł;
w 2018 r. wykonano zadania związanego z rekultywacją kwatery III składowiska.
W wyniku prac wyremontowano kompleksowo zbiornik odcieków, a także
zrekultywowano kwaterę nr 3 i wybudowano drogę technologiczną prowadzącą do
zbiornika. Wartość zadania wyniosła 7 221 842,76;
w ramach aneksu do umowy związanej z Rekultywacja III kwatery wykonano
modernizację drogi dojazdowej do zbiornika odcieków na składowisku odpadów”
wartość prac wyniosła 394 491,04 zł;
pod koniec 2018r. wyłoniono Wykonawcę rekultywacji IV kwatery. Realizacja prac
planowana jest na 2019 rok. Wartość zadania wyniesie 4 920 000,00 zł;
w dniu 12.10.2018 r. odbył się Dzień Otwarty na Składowisku Odpadów podczas,
którego zainteresowani mieszkańcy mogli zobaczyć postępy prac rekultywacyjnych
na obiekcie.

Składowisko odpadów
foto: archiwum UM

9.4. LOKALNY ROZWÓJ PRZESTRZENNO – INFRASTRUKTURALNY
9.4.1. Rozwój transportu zbiorowego
Na terenie Gminy Pyskowice istnieje 55 punktów przystanków autobusowych z czego w zarządzie
gminy jest 41 obiektów. Dostępne są połączenia dla mieszkańców Pyskowic z: Czerwionką
Leszczyny, Toszkiem, Pniowem, Gliwicami, Łabędami, Zbrosławicami, Tarnowskimi Górami,
Bytomiem. Ciągi komunikacyjne na terenie Gminy obsługują linie autobusowe 20, 71, 152, 153,
184, 207, 208, 677, 707,739, 791.
Wydział Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg i Komunikacji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
na bieżąco opracowuje możliwości polepszania transportu na terenie Gminy Pyskowice. Zostały już
przeprowadzone wizje w terenie na dodatkowe przystanki przy ul. Cmentarnej oraz na
ul. Zaolszany. W czerwcu 2018 r. uruchomiono nowy przystanek „Pyskowice Jaśkowicka Ogródki
Działkowe” dla linii nr 739 i 791.
Zmiany w transporcie zbiorowym w 2018 r. :
✓ Od 1 stycznia 2018 roku zamiast kilku różnych biletów jednorazowych – jeden, wspólny na
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autobus, tramwaj i trolejbus. GZM ujednoliciła taryfy trzech związków komunikacyjnych
działających na jej obszarze. Mieszkańcy czekali na to od ponad 20 lat. Swoim zasięgiem
obejmie 41 miast i gmin, wchodzących w skład GZM.
Od 1 kwietnia 2018 roku zaczęły obowiązywać wspólne bilety okresowe.
Bezpłatna komunikacja miejsca dla najmłodszych mieszkańców Metropolii do 16 lat - ulga
obowiązuje cały rok – również w weekendy, ferie, wakacje i święta. Rozwiązanie zostało
wprowadzone, aby promować wśród najmłodszych mieszkańców Metropolii postawy
proekologiczne oraz utrwalić nawyk korzystania z transportu publicznego. Ulga ta
obejmuje ok. 150 tys. dzieci i jest zapisywana na spersonalizowanej karcie ŚKUP.
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S
(ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego)
realizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej wraz z
Powiatem Gliwickim. Na ten cel Gmina udzieliła Powiatowi Gliwickiemu dofinansowania w
kwocie 600.000,00 zł zł. Inwestycja przyczyniła się do zapewnienia bezkolizyjnego,
bezpiecznego wjazdu do miasta.
W 2018 r. miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 na wybudowanie centrum przesiadkowego przy ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego Inwestycja ma na celu zintegrowanie środków komunikacji miejskiej
z parkingami dla samochodów osobowych, komunikacją publiczną, komunikacją prywatną
(mikrobusy, taxi, przewoźnicy) oraz z infrastrukturą rowerową. W obszarze przebudowy
istniejącej zatoki autobusowej projektuje się wykonanie dwóch peronów autobusowych,
ciągów pieszych i drogowych, wiat autobusowych, infrastruktury towarzyszącej (m.in.
kosze na śmieci, ławki, wiaty rowerowe ze stojakami na rowery, toaleta miejska, donice,
gabloty, stacja naprawy rowerów, nasadzenia i zieleń miejska) oraz wydzielenie obszaru
umożliwiającego parkowanie samochodów osobowych w sąsiedztwie centrum
przesiadkowego, aby podróżni mogli skorzystać z komunikacji publicznej.
Uzyskano z Metropolitalnego Fundusz Solidarności refundację kosztów poniesionych przez
Gminę w związku z opracowaniem Studium Transportowego Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego. Wartość zdania: 45.703,66 zł. Dofinansowanie: 45.703,66 zł.

Skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia)
z drogą gminną (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego)
foto: archiwum UM
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9.4.2. Budowa infrastruktury drogowej
W 2018r. równolegle były prowadzone inwestycje w północnej i południowej części miasta. Środki
wydatkowano na:

BUDOWA DRÓG W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI
MIASTA PYSKOWICE

BUDOWA DRÓG W POŁUDNIOWEJ
CZĘŚCI MIASTA PYSKOWICE

Budowa dróg na osiedlu domków
jednorodzinnych przy ul. Józefa Wieczorka
w Pyskowicach

Budowa dróg i chodników na osiedlu
domków jednorodzinnych przy ul.
Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach.

Zakres robót obejmował:
1. Budowę ulicy Bolesława Chrobrego
o długości – 88,0 m. Szerokości ulicy
5,0 m.
Nawierzchni z kostki betonowej, grubości 8
cm. Chodniki o szerokości 1,5 m po lewej
stronie jezdni. Odwodnienie jezdni do
istniejącej kanalizacji deszczowej.
2. Budowę ulicy Władysława Jagiełły o
długości – 142,0 m. Szerokości ulicy 5,0 m.
Nawierzchni z kostki betonowej, grubości
8 cm. Chodniki o szerokości 1,5 m po
lewej stronie jezdni. Odwodnienie jezdni
do istniejącej kanalizacji deszczowej.
3. Budowę ulicy Królowej Jadwigi o długości
– 137,0 m. Szerokości ulicy 5,0 m.
Nawierzchni z kostki betonowej, grubości
8 cm. Chodniki o szerokości 1,5 m po
lewej stronie jezdni. Odwodnienie jezdni
do istniejącej kanalizacji deszczowej.
4. Budowę chodnika przy ul. Jana III
Sobieskiego Budowę chodnika przy
ul. Jana III Sobieskiego o długości 350,0 m.
Szerokość chodnika 3,0 m. Nawierzchni z
kostki betonowej, grubości 8 cm.
5. Budowę chodnika przy ul. Kazimierza
Wielkiego o długości 260,0 m. Szerokość
chodnika 2,0 m Nawierzchni z kostki
betonowej, grubości 8 cm.
6. Budowę ul. Zygmunta Starego o długości
86,0 m Szerokość drogi 3,0 m.
Nawierzchnia z płyt drogowych z odzysku.
7. Budowę ul. Kazimierza Wielkiego o
długości 219,0 m Szerokość drogi 3,0 m.
Nawierzchnia z płyt drogowych
z odzysku.
ŁĄCZNIE WYDATKOWOANO: 1 372 407,92 zł
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Zakres robót obejmował:
1. Budowę chodnika przy ul. Jesionowej
o długości – 64,0 m. Szerokość
chodnika 3,0 m. Nawierzchni z kostki
betonowej, grubości 8 cm.
2. Budowę chodnika przy ul. Jaworowej
o długości - 231,0 m. Szerokość
chodnika 2,0 m i 3,0 m Nawierzchni
z kostki betonowej, grubości 8 cm.
3. Budowa ul. Wierzbowej o długości
380,0 m Szerokość drogi 3,0 m.
Nawierzchnia z płyt drogowych
z odzysku.
ŁĄCZNIE WYDATKOWANO: 251 381,40 zł
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Łącznie wybudowano 367 m dróg z kostki brukowej i 685 m z płyt drogowych, a także 610 m
chodnika z kostki brukowej.

9.4.3. Modernizacja i remonty infrastruktury drogowej: drogi, chodniki, parkingi
Zakres robót modernizacyjnych i remontowych infrastruktury drogowej na terenie miasta
Pyskowice w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 24. Zakres robót modernizacyjnych i remontowych infrastruktury drogowej
źródło: Opracowanie Wydział GKiOŚ, Referat Dróg i Komunikacji UM Pyskowice

Lp.

1

2

Zadanie

Wykonanie

Modernizacja ul. Szpitalnej
oraz chodnika na
wysokości placu
dożynkowego
Utwardzenie terenu na
miejsca parkingowe przy
ul. Traugutta (PT dla
działki nr 875/16 i 7 82//16
kontynuacja + chodnik ul.
Traugutta 2 (część
wewnętrzna))

Przygotowanie dokumentacji: Adara:
wartość zadania 738,00 zł
Wykonawca robót budowlanych: Hucz Sp.
o. o. Sp. k., wartość zadania 537 603,80 zł
Dokumentacja techniczna (Traugutta 2 chodnik): JN Nadzory, wartość zadania:
1 393,59 zł
Wykonawca robót budowlanych:
(Traugutta 2– chodnik): “DROBET"
Joachim Jendrysik, wartość zadania:
19 434 zł
Wykonawca robót budowlanych: (parking
Traugutta): PPHU Agnieszka Borczyk,
wartość zadania: 84 475,53 zł
Dokumentacja techniczna: JN Nadzory
CRUiZ-0283/18: 1 398,51 zł
Wykonawca robót budowlanych: Hucz Sp.
z o. o. Sp. k., wartość zadania:
238 909,68 zł
Dokumentacja techniczna: JN Nadzory,
wartość zadania: 1 393,59 zł
Wykonawca robót budowlanych: PPHU
Agnieszka Borczyk, wartość zadania :
72 752,27 zł
Zadanie wycofane: brak ofert
spełniających kryteria na wykonanie
zadania.
Przygotowanie dokumentacji i nadzór:
Adara, wartość zadania: 1107,00 zł
Wykonawca robót budowlanych: TransRem Sp. z o. o., wartość zadania
(wynagrodzenie określone kosztorysem
powykonawczym): 302 330,94 zł (została
naliczona kara umowna w wysokości
6 322,72 zł z tytułu niedotrzymania
terminu wykonania zadania)
Nadzór archeologiczny: Pracownia
Archeologiczna – Radosław Zdaniewicz,

Przebudowa ul.
Czerwionka
3

4

Ulica wewnątrzosiedlowa
Kochanowskiego 6-Wojska
Polskiego 5

5

PT przebudowy
ul. Zaolszany

Modernizacja nawierzchni
ul. Cmentarna
6
7

Modernizacja chodnika ul.
Cmentarna
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Wartość
[zł]
538 341,80

105 303,12

240 308,19

74 145,86

0,00

307 937,94

RAPORT O STANIE GMINY

2018

wartość zadania: 4 500,00 zł

8

9

Modernizacja chodnika ul.
Paderewskiego 14-16 i 913 oraz Piłsudskiego 2-3

Modernizacja chodników
ul. Oświęcimska od ul. Pod
Stadionem do ul. Wolności
Modernizacja ul.
Kwiatowej

10

11

12

Utwardzenie terenu przy
ul. Wyzwolenia Boczna 1-3
na działce 4/6 i 5/7

Utwardzenie terenu przy
ul. Szopena Boczna 1-2 na
działce 10/17
Modernizacja nawierzchni
drogi przy ul. Wojska
Polskiego 6 i Wojska
Polskiego 42-25

13

14

15

Wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej na
ul. Jaśkowicka-Działkowa
Modernizacja chodnika
przy ul. Wojska Polskiego
od nr 42

Budowa chodnika ul.
Ogrodowa
16

17

Włączenie drogi łączącej
Ptasie osiedle z ul.
Mickiewicza

Dokumentacja techniczna: JN Nadzory,
wartość zadania: 1 393,59 zł
Wykonawca robót budowlanych: PPHU
Agnieszka Borczyk, wartość zadania:
75 498,69 zł
Dokumentacja techniczna: JN Nadzory,
wartość zadania: 1 762,59 zł
Wykonawca robót budowlanych: Drobet,
wartość zadania: 100 860,00 zł
Dokumentacja techniczna: JN Nadzory,
wartość zadania: 1 393,59 zł
Wykonawca robót budowlanych: Centrum
Budowy Dróg Śląskich Anna Smorońska,
wartość zadania: 56 377,00 zł
Dokumentacja techniczna: JN Nadzory,
wartość zadania: 1 762,59 zł
Wykonawca robót budowlanych: PPHU
Agnieszka Borczyk, wartość zadania:
66 292,34 zł
Wykonawca: PPHU Agnieszka Borczyk,
wartość zadania: 38 552,86 zł
Dokumentacja techniczna: JN Nadzory,
wartość zadania: 2 787,18 zł
Wykonawca robót budowlanych: (Wojska
Polskiego 45-25): Centrum Budowy Dróg
Śląskich Anna Smorońska, wartość
zadania: 115 154,22 zł
Wykonawca robót budowlanych: (Wojska
Polskiego 6): “DROBET" Joachim Jendrysik
,wartość zadania: 92 056,31 zł
Wykonawca: Domax Arkadiusz Mika ( 2
umowy)
Dokumentacja techniczna: JN
Nadzory,wartość zadania: 1 393,59 zł
Wykonawca robót budowlanych: PPHU
Agnieszka Borczyk, wartość zadania:
32 451,62 zł
Dokumentacja techniczna: JN Nadzory,
wartość zadania: 1 147,59 zł
Zadanie wycofane: Właściciele
nieruchomości nie dokonali podziału
działek pomimo pism z UM, w związku z
powyższym UM nie może wykonać
inwestycji na prywatnych gruntach
Projekt organizacji ruchu: KANAD, wartość
zadania: 4403,40 zł (została naliczona kara
umowna w wysokości 640,00 zł z tytułu
niedotrzymania terminu dostarczenia
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76 892,28

102 622,59

57 770,59

68 054,93

38 552,86

209 997,71

147 813,16

33 845,21

1 147,59

26 473,28
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19

20

21

22

23

24

25

Modernizacja ulicy
Szpitalnej II etap
(od ul. Wojska Polskiego do
ul. Strzelców Bytomskich)
Utwardzenie wjazdu do
osiedla przy ul. Piaskowej
57

pt. Utwardzenie terenu
działek 166/25 i 265/27 w
Pyskowicach,
Utwardzenie terenu przy
ul. Szopena nr 5 i 7 na
działce 39/1 w Pyskowicach
Utwardzenie terenu
działek 166/25 i 265/27 w
Pyskowicach
Zadanie nr 1: „
Przebudowa ulicy Kard.
Stefana Wyszyńskiego w
Pyskowicach etap I”( od ul.
Gliwickiej do drogi nr 94)
Zadanie nr 2: „
Przebudowa ulicy Kard.
Stefana Wyszyńskiego w
Pyskowicach etap II”( od
pod posesji nr 23 do
posesji 35 ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego)
1. Modernizacja przejścia
dla pieszych przy ul.
Piłsudskiego 3.
2. Modernizacja drogi na
dz. nr 14
1. Modernizacja chodnika
aleja 1 Maja 4
2. Modernizacja chodnika
Pl. Piłsudskiego 3 (ul.
wewnątrzosiedlowa)
Budowa zjazdu
publicznego z ul.
Powstańców Śląskich na
teren parku miejskiego w
Pyskowicach

projektu)
Wykonawca robót budowlanych: MB
Mirosława Sternal, wartość zadania:
22 069,88 zł
Wykonawca: Centrum Budowy Dróg
Śląskich Anna Smorońska, wartość zadania
: 376 747,71 zł
Nadzór branżowy: Tauron, wartość
zadania: 65,71 zł
Dokumentacja techniczna: JN Nadzory:
wartość zadania: 1 393,59 zł
Wykonawca robót budowlanych: PPHU
Agnieszka Borczyk, wartość zadania:
21 503,62 zł
Projekt: ACCA, wartość zadania: 20 172 zł

2018

376 813,42

22 897,21

20 172,00

Wykonawca robót budowlanych: Usługi
Remontowo - Budowlane “Jansz” Jan
Szczurek, wartość zadania: 32 964,00
Projekt: ACCA, wartość zadania:
24 305,00 zł

32 964,00

Wykonawca robót budowlanych: PPHU
Agnieszka Borczyk, wartość zadania:
9 964,29 zł

9 964,29

24 305,00

Wykonawca robót budowlanych: MB
Mirosława Sternal, wartość zadania:
10 725,78 zł

10 725,78

Wykonawca robót budowlanych: JN
Nadzory, wartość zadania:
30 000,00 zł

30 000,00

Suma:

111

2 557 048,81

RAPORT O STANIE GMINY

2018

9.4.4. Prowadzenie prac inwestycyjnych na obiektach mostowych
Gmina Pyskowice w 2018 r. zrealizowała projekt pn. Prace inwestycyjne przebudowa mostu „Nad
Kanałem Gliwickim" w ciągu ulicy Piaskowej w Pyskowicach, dofinansowany przy pomocy dotacji
celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny
Fundusz Solidarności".
W ramach projektu:
- wykonano częściowe rozebranie pomostu płyty jezdnej, wsporników, zakotwień
wieszaków;
- wykonano nową płytę jezdną zespoloną z niezbędnymi izolacjami i nawierzchnią
asfaltową;
- oczyszczono stalowe elementy nośnych łuków skrzynkowych oraz dźwigary
blachownicowe, podłużnice i poprzecznice;
- uzupełniono użebrowanie, wykonano wewnętrzny chodnik, konserwację łożysk;
- wymieniono stężenia i zawiesia;
- wykonano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji mostu.
Wartość zadania wyniosła: 3.074 144,99 zł. Dofinansowanie wyniosło 1 850 036 zł.

Most nad Kanałem Gliwickim
foto: archiwum UM
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9.4.5. Pozyskanie środków zewnętrznych na infrastrukturę komunalną

Tabela nr 25. Pozyskanie środków zewnętrznych na infrastrukturę komunalną
źródło: Opracowanie Wydział GKiOŚ, Referat Dróg i Komunikacji UM Pyskowice

L.p.

Nazwa zadania

Działanie

Cel

Wartość
zadania [zł]

Dofinansowa- Inne
nie
[zł]
[zł]
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1. Budowa oświetlenia
miejskiego przy
wykorzystaniu OZE –
inwestycja
budowa oświetlenia
4.1.1
689.995,56
586.496,23
majątkowa
hybrydowego na
terenie Gminy
Pyskowice
2. Termomodernizacja
inwestycja
4.3.1
1.570.345,40 1.329.528,51
budynku SP 4
majątkowa
3. Termomodernizacja
inwestycja
4.3.1
3.871.989,21 2.249.362,73
budynku SP 5
majątkowa
4. Termomodernizacja
inwestycja
4.3.1
2.091.590,98 1.721.811,99
budynku SP 6
majątkowa
5. Termomodernizacja
inwestycja
4.3.1
943.886,62
770.355,85
bud. Przedszkoli 1 i 2
majątkowa
6. Termomodernizacja
inwestycja
budynku Przedszkola
4.3.1
1.062.054,53 861.121,82
majątkowa
5
7. Termomodernizacja
inwestycja
4.3.1
913.230,70
734.923,33
budynku Żłobka
majątkowa
8. Modernizacja
inwestycja
budynku Urzędu
4.3.1
4.386.250,57 2.778.784,43
majątkowa
Miejskiego
9. Termomodernizacja
inwestycja
4.3.1
1.379 513,37 844.031,05
siedziby MOKiS
majątkowa
10. Budowa centrum
przesiadkowego przy
inwestycja
placu Kard. Stefana
4.5.1
4.694.357,42 2.865.414,31
majątkowa
Wyszyńskiego
w Pyskowicach
11. Remont zabytkowego
budynku ratusza w
remont
Pyskowicach mający
5.3.1
1.570.144,97 1.458.363,35
obiektu
na celu poszerzenie
oferty kulturalnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
12. Program ograniczenie
niskiej emisji na
*pożyczka
inwestycja
497. 200
terenie Gminy
OA 1.4
619.200,00
122.000,00
majątkowa
,00
Pyskowice – etap na
rok 2018
13. Zamknięcie i
środki inwestycja 12.255.831,06 12.255.831,06
-

113

Uwagi

zrealizowano
w 2018 r.

2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
zrealizowano
w 2018 r.

realizacja
w 2019

2018/2019

w trakcie
realizacji
2018/2019

RAPORT O STANIE GMINY

14.

2018

rekultywacja instalacji WFOŚiG majątkowa
składowiska odpadów
W
obojętnych innych niż
niebezpieczne w
Pyskowicach przy ul.
Wrzosowej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Rewaloryzacja Parku
NFOŚiG
inwestycja
Miejskiego w
W
3.809.519,87 3.238.091,88
majątkowa
Pyskowicach
2.5

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
15. Budowa placu zabaw,
linarium oraz pergoli w
inwestycja
ramach
Leader
546.531,83
majątkowa
zagospodarowania
Parku w Pyskowicach
Senior +
16. Utworzenie i
wyposażenie
edycja
inwestycja
dziennego domu
360.000,00
2018 r.
majątkowa
opieki Senior+ w
Pyskowicach
Metropolitalny Fundusz Solidarności
17. Budowa oświetlenia
ulicznego
edycja
inwestycja
405.796,03
uzupełniającego w
2018 r.
majątkowa
mieście Pyskowice
18. Prace inwestycyjne
przebudowa mostu
„Nad Kanałem
edycja
inwestycja
2.176.513,41
Gliwickim” w ciągu
2018 r.
majątkowa
ulicy Piaskowej w
Pyskowicach
19. Budowa oświetlenia
miejskiego przy
wykorzystaniu OZE –
edycja
inwestycja
budowa oświetlenia
689.995,56
2018 r.
majątkowa
hybrydowego na
terenie Gminy
Pyskowice
20. Budowa dróg w
edycja
inwestycja
północnej części
1.261.000,00
2018 r.
majątkowa
miasta Pyskowice

2018/2019

258.141,00

-

zrealizowano
w 2018 r.

300.000,00

-

zrealizowano
w 2018 r.

344.926,00

-

zrealizowano
w 2018 r.

1.850.036,00

-

zrealizowano
w 2018 r.

103.499,00

-

zrealizowano
w 2018 r.

1.071.539,00

-

zrealizowano
w 2018 r

Ponadto w 2018 r. złożono wnioski aplikacyjne:
• do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.3
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych ZIT Subregionu Centralnego dla zadania pn.: „Stacja kultury – adaptacja
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dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej
i społecznej”.
wraz z audytem energetycznym do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa
Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna ZIT dla zadania pn.: „Stacja kultury – termomodernizacja
budynku dawnego dworca kolejowego”.
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