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Szanowni Państwo,
Raport o stanie Gminy to kompleksowe źródło wiedzy o Świętochłowicach oraz ich
mieszkańcach. Informacje, dane statystyczne oraz analizy i zestawienia stanowią
doskonałą ilustrację kondycji miasta oraz wyznaczają kierunek koniecznych zmian.
Lektura raportu pozwoli czytelnikom nie tylko zapoznać się z faktami, ale też
wyciągnąć z nich wnioski użyteczne we wszystkich polach działalności na miejskiej
niwie.
Diagnoza stanu obecnego to warunek konieczny dla wyznaczenia realistycznych
celów, których realizacja w krótkiej i długofalowej perspektywie zagwarantuje Świętochłowicom
wielopłaszczyznowy rozwój, a świętochłowiczanom jakość życia, na jaką zasługują.
Niestety stan wyjściowy jest niezwykle trudny, a przed nami wszystkimi stoi wyzwanie i zadanie
ustabilizowania sytuacji finansowej miasta. Dlatego w nadchodzących miesiącach mam zamiar:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Przygotować i wprowadzić w życie Program Postępowania Naprawczego dla Miasta Świętochłowice;
Spłacić zobowiązania wymagalne wobec Wierzycieli;
Doprowadzić do odzyskania płynności finansowej przez Miasto;
Wprowadzić oszczędności w wydatkach bieżących;
Przeprowadzić kolejne audyty (w tym Miejskiego Zarządu Oświaty i Ośrodka Pomocy Społecznej) w celu
optymalizacji funkcjonowania jednostek miejskich;
Zwiększyć dochody bieżące poprzez pozyskanie inwestorów przy współpracy z Katowicką Specjalna Strefą
Ekonomiczną;
Stworzyć zespół ds. obsługi inwestorskiej i centrum obsługi przedsiębiorców;
Zwiększyć dochody majątkowe dzięki sprzedaży terenów inwestycyjnych oraz działek miejskich;
nie dopuścić do zagrożenia realizacji kluczowych inwestycji, takich jak remediacja Stawu Kalina.

Licząc na wnikliwą lekturę z Państwa strony mam nadzieję, iż dokument, który przedstawię za rok, i który będzie
jednocześnie podsumowaniem pierwszego roku mojej służby dla miasta, będzie napawał dużo większym
optymizmem.

Daniel Beger

Prezydent Miasta Świętochłowice
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Mieszkańcy
W okresie dwunastu miesięcy 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 713 osób i na dzień
31 grudnia 2018 r. wynosiła
i 21.856

46.073 osób,

w tym

24.217 kobiet

mężczyzn.

W poszczególnych kategoriach wiekowych sytuacja przedstawia się następująco:
▪
▪
▪

liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 3.266 osób,
a liczba mieszkańców – 3.459
liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym 15 - 59 lat wynosiła 13.413 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15 - 64) wynosiła 14.744
liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 7.538, a liczba mieszkańców:
3.653

W 2018 r. urodziło się w mieście
naturalny wyniósł więc

123

658 świętochłowiczan, a zmarło 535 osób. Przyrost

osoby. Najczęstszą przyczyną zgonów w 2018 r. była

niewydolność krążeniowo-oddechowa oraz choroby nowotworowe.

Infrastruktura
Długość dróg w granicach miasta wynosiła:

▪

km
powiatowych – 23,375 km

▪

wojewódzkich (DW 902, DTŚ) –

▪

gminnych – 43,474

6,771 km

(w tym jezdnia północna, jezdnia

południowa, łącznice)
Liczba mostów, wiaduktów, tuneli i innych obiektów inżynierskich:
▪
▪
▪
▪
▪

most (kładka dla pieszych w ciągu ul. Harcerskiej) – 1

szt.
wiadukty w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej – 12 szt.
wiadukty w ciągu dróg powiatowych – 4 szt.
wiadukty kolejowe – 9 szt.
przepusty – 6 szt. (w tym 2 pod DTŚ)
5

▪

kładka dla pieszych nad DTŚ – 1

▪

przejścia podziemne – 4

▪

długość sieci

szt.

szt. (w tym 2 będące własnością PKP)
kanalizacji deszczowej – 18 km (w zarządzie

Chorzowsko-

Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji)
▪

liczba punktów świetlnych – 3.490

Remonty dróg i obiektów wykonane w 2018 r. (wartość
zadania, zewnętrzne źródła dofinansowania)
▪

Etapowy remont DW 902 –

3.932.000 zł – sfinansowanie z

dotacji celowej

Ministerstwa Finansów
▪

Remont ul. Rzecznej – 100.000

▪

Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z budową parkingu dla samochodów i motocykli –

3.200.000 zł

zł

(inwestycja współfinansowana ze środków Metropolitalnego

Funduszu Solidarności – 1.997.000 zł)
▪

Przebudowa ul. Harcerskiej –

3.386.000 zł (przedsięwzięcie współfinansowane

ze środków Metropolitalnego Funduszu Solidarności – 2.871.000 zł)
▪

Budowa chodnika przy ul Zubrzyckiego 8 -12 – 94.000

▪

Remont nawierzchni ul. Jodłowej wraz z remontem nawierzchni chodnika
przy ul. Konstytucji 1997 roku – 563.000

▪

zł

zł

Remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Sudecką z ulicą
Tatrzańską – 116.000

zł

▪

Remont nawierzchni chodników wzdłuż ul. Kościelnej – 580.000

▪

Remont nawierzchni łącznicy DW 902 z Żołnierską – 300.000

zł

zł
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W 2018 r. w Gminie Świętochłowice obowiązywały m. in. następujące dokumenty
strategiczne:

1. Strategia Rozwoju Świętochłowic do roku 2030
2. Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku – aktualizacja 2016
3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic do roku 2030
4. Plan Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Świętochłowice w latach 2017-2020
5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
6. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świętochłowice na lata 2017-2020.
Ad. 1. Strategia Rozwoju Świętochłowic do roku 2030
Strategia
przyjęta
została
uchwałą
nr XLVIII/517/14
Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 30 kwietnia
2014 r.
W

dokumencie

wyodrębniono

4 projekty strategiczne,

które

wskazane zostały jako zadania o kluczowym
znaczeniu dla urzeczywistnienia wizji rozwoju
Świętochłowic. Ich wdrożenie miało być
niezwykle istotne z punktu widzenia
osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju
społeczno-gospodarczego miasta i przyczynić
się do realizacji zadań we wszystkich
obszarach
planowania:
gospodarce,
infrastrukturze, społeczności. Są to:
▪ Przygotowanie i udostępnianie terenów
inwestycyjnych w ramach Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

▪
▪

▪

Budowa wielofunkcyjnej hali sportowowidowiskowej w Świętochłowicach
Modernizacja
stadionu
miejskiego
w ramach
rozwoju
infrastruktury
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”
Połączenie
miejskiego
układu
drogowego w zachodniej części miasta
z DTŚ.

Procedura monitorowania i ewaluacji
Strategii
obejmuje
przygotowanie
monitoringu
bieżącego
w
okresach
dwuletnich, pozwalającego na uzyskanie
informacji o aktualnym zaawansowaniu
wdrażania projektów, jak i audytu
strategicznego opracowywanego w systemie
5-letnim.

Przygotowany w 2017 r. raport z Monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju Świętochłowic
do roku 2030 za lata 2016-2017, mimo zapisów o konieczności przedłożenia informacji
Radzie Miejskiej, nie został radnym przekazany.
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Ad 2. Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2023 (LPR) – aktualizacja 2016
Aktualnie obowiązujący LPR opracowany
został w 2014 r., a przyjęty uchwałą
Nr X/89/15
Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 3 czerwca 2015 r.
Program był kilkakrotnie aktualizowany.
W 2017 r. dostosowano LPR do Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014 -2020.
Celem zwiększenia partycypacji społecznej
rozszerzono w Programie wachlarz działań
partycypacyjnych na etapie wdrażania
i monitorowania. Przewidziano więc:

▪

▪

▪

▪

powołanie
stałego
Zespołu
ds. Rewitalizacji, który miał spotykać się
co najmniej raz w kwartale
włączenie w proces rewitalizacji
partnerów
społeczno-gospodarczych
poprzez powołanie Rady Rewitalizacyjnej
z udziałem przedstawicieli II i III sektora
Coroczne organizowanie konferencji
miejskiej poświęconej podsumowaniu
działań rewitalizacyjnych
opracowanie miejskiego programu
zagospodarowania pustostanów.

Żadna z tych inicjatyw nie została zrealizowana.

Ad. 3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic do roku 2030
Formalną podstawą opracowania strategii
jest ustawa z dnia 12 marca 20104 r.
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Prace nad
Strategią
poprzedzone
zostały
przygotowaniem
„Analizy
danych
statystycznych i raportu z badań ankietowych
nad mieszkańcami miasta”.
Przyjęta uchwałą nr X/88/15 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 3 czerwca 2015 r.
Strategia – poza wizytówką społeczności
mieszkańców Świętochłowic, która daje
wgląd w charakter miasta i zakres jego
potencjalnych problemów – zawiera
następujące elementy:
▪

diagnozę problemów społecznych miasta
dokonaną na podstawie analizy danych
wtórnych,
wzmocnioną
wynikami
ankiety internetowej

▪

▪
▪
▪
▪

strukturę celów: głównych celów
strategicznych i podporządkowanych im
celów operacyjnych
priorytetowe kierunki działań
schemat instytucjonalizacji procesu
wdrażania strategii
wyniki analizy SWOT w rozbiciu na każdy
z celów operacyjnych
zasady monitoringu poziomu osiągania
poszczególnych wskaźników rezultatów
działań oraz ewaluacji tych rezultatów

Istotą
opracowania
Strategii
było
zidentyfikowanie obszarów w mieście,
w których mamy do czynienia z problemem
społecznym,
a
następnie
–
przy
wykorzystaniu wniosków i rekomendacji
zapisanych w dokumencie – wypracowanie
metod zapobiegających rozprzestrzenianiu
się poszczególnych zachowań wpływających
na pojawienie się problemu społecznego lub
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jego rozwój, a w konsekwencji podjęcie
działań w celu jego wyeliminowania.
Proces
wdrażania
Strategii
podlega
monitoringowi i ewaluacji. Dokument
zawiera zdefiniowane rezultaty działań
obligatoryjnych i fakultatywnych oraz zestaw
wskaźników pozwalających na ocenę stopnia
osiągnięcia rezultatów przypisanych do

priorytetowych kierunków działań. Głównym
celem ewaluacji strategii jest pozyskanie
kompleksowej wiedzy na temat sposobu jej
zarządzania, a w efekcie eliminacja błędów
i problemów, jakie pojawiały się w trakcie jej
wdrażania.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic do roku 2030 powinna być
monitorowana w trybie ciągłym, a ewaluacja dokonywana raz do roku. Jednak monitoring
postępów we wdrażaniu, podobnie jak proces ewaluacji Strategii nie został dotychczas
przeprowadzony.

Ad. 4. Plan Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Świętochłowice w latach 2017-2020
Plan opracowany na przełomie lat 2016
i 2017 przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach miał wskazać działania
w perspektywie do 2020 roku, które Miasto
może podjąć, by rozwijać nowoczesną
i konkurencyjną
gospodarkę
z wykorzystaniem posiadanych zasobów
i atutów dla zwiększenia atrakcyjności
gospodarczej Świętochłowic.
W Planie poddano analizie specyfikę Miasta
pod kątem m. in. demografii, rynku pracy,
struktury
podmiotów
gospodarczych.
Określono warunki sprzyjające rozwojowi
przedsiębiorczości, a także dokonano
przeglądu dotychczasowych działań w
zakresie promocji Miasta, oferty terenów
inwestycyjnych i stosowanych instrumentów
wspierania
przedsiębiorczości.
Scharakteryzowano
infrastrukturę
techniczną i społeczną Miasta.
Na podstawie przeprowadzonych badań
ankietowych wśród

110 lokalnych

przedsiębiorców,

ustalono rozkład

cech zbiorowości przedsiębiorców w Mieście,
a także zebrano informacje, jak oceniane jest
przez nich Miasto i jego instytucje, a także
instytucje administracji rządowej oraz
warunki
prowadzenia
działalności
gospodarczej w Mieście.
Przeprowadzono
analizę
SWOT,
na podstawie której w wybranych obszarach:
demografia i czynniki społeczne, rynek pracy
i przedsiębiorczość, infrastruktura i tereny
inwestycyjne oraz administracja i obszar
instytucjonalny zdefiniowano siły i słabości
miasta, a także przedstawiono szanse
i zagrożenia wynikające z otoczenia.
Analiza SWOT oraz cel strategiczny
zdefiniowany w obszarze planowania
„Gospodarka” w obowiązującej Strategii
Rozwoju Świętochłowic do roku 2030 stały się
podstawą
do zaproponowania
celów
i projektów do realizacji w ramach Planu
Rozwoju Przedsiębiorczości.
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W Planie opisano również system jego
wdrażania. Przewidziano powołanie zespołu,
który podlegać miał Prezydentowi Miasta,
a skuteczność wdrażania Planu miała
podlegać ewaluacji ex-post na podstawie
pomiaru przyjętych wskaźników,

zaproponowanych dla każdego działania.
Efektem tak przeprowadzonej ewaluacji miał
być raport, który przedstawiony miał być
środowisku przedsiębiorców i mieszkańcom
miasta.

Do końca 2018 r. nie dokonano ewaluacji efektywności wdrażania Planu Rozwoju
Przedsiębiorczości w Mieście Świętochłowice w latach 2017-2020. Nie został
on upubliczniony, nie przedstawiono go też radnym Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

Ad. 5. Program Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Program określił priorytetowe zadania
publiczne na rok 2018. Przyjęty został
uchwałą nr XLIII/361/17 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 29 listopada
2017 r. Zawarte są w nim zadania m.in.
z zakresu
pomocy
społecznej,
upowszechniania
sportu
i
rekreacji,
organizacji
wydarzeń
kulturalnych
i edukacyjnych, działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz ochrony i promocji
zdrowia.

Zgodnie z treścią rozdziału 4 pkt 3 Programu,
w 2018 roku przeprowadzono otwarte
konkursy ofert, w wyniku których wyłonione
zostały podmioty realizujące zadania
publiczne. Dodatkowo z budżetu Miasta
przyznano środki w trybie art. 19 a ustawy
o działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie (tzw. „małych grantów”).
Wysokość
środków
finansowych
planowanych na realizację zadań publicznych
przez organizacje na rok 2018 wynosiła:

5.946.423,88 zł.

Kwota wydatkowana przez Miasto w ramach otwartych konkursów ofert oraz tzw. małych
grantów zleconych łącznie
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organizacjom pozarządowym w 2018 roku wyniosła

5.344.709,16 zł.
Konkursy obejmowały zadania w następujących obszarach:
▪
▪
▪
▪

kultura i sztuka,
sport,
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych

▪
▪
▪

pomoc społeczna
ochrona i promocja zdrowia
nieodpłatna
pomoc
prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
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Podmioty, które otrzymały dotację w roku 2018 na realizację zadań publicznych Miasta
Świętochłowice w ramach otwartego konkursu ofert:
Kultura i sztuka
1. Fundacja Pomóc Więcej: 5.000

zł na realizację zadania pn. „Druga edycja „Pojąć-

niepojęte, czyli kiedy w sercu rodzi się sztuka”
2. Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Kokardka”:

5.000 zł

na realizację zadania

pn. „Muzyka i taniec poprzez terapię do sztuki”
3. Stowarzyszenie Kulturalne Piaśniki:

8.000 zł na realizację zadania pn. „Koncert

Chóru „Ex Animo” Parafii NSPJ w Świętochłowicach z okazji jubileuszu 25-lecia
działalności artystycznej ”
4. Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”:

9.000 zł

na realizację zadania pn. „X Piknik Forteczny”
5. Stowarzyszenie Silesian Band:

60.000 zł

na realizację zadania pn. „Koncerty

Orkiestry Big Silesian Band”
6. Stowarzyszenie gorczycki.pl:

3.000 zł na realizację zadania pn. „Koncert Octava

Ensemble w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego.”
Sport
1. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Skałka - Śląsk” Świętochłowice:

2.000 zł

na realizację zadania pn. „Organizowanie turniejów skierowanych do dzieci, młodzieży
i dorosłych na obiektach miejskich oraz meczów pokazowych w piłce plażowej”
2. Uczniowski Klub Sportowy „Judo Świętochłowice”:

2.000 zł na realizację zadania

pn. „Przygotowanie do zawodów z cyklu Otwarte Mistrzostwa Bytomia dzieci
i młodzieży”
3. Uczniowski Klub Sportowy „Taekwon-do” Świętochłowice:

1.900 zł na realizację

zadania pn.„Turniej z okazji „Dnia Dziecka” w Taekwon-do ITF”
4. Uczniowski Klub Sportowy „Taekwon-do” Świętochłowice:

2.100 zł na realizację

zadania pn. „XIII Dni Promocji Sportu – Mikołajki 2018”
5. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

2.000 zł na realizację zadania

pn. „Barbórkowe Mikołajkowe Otwarte Mistrzostwa Śląska w Zimowym Pływaniu”
Nieodpłatna pomoc prawna
1.

Związek Górnośląski z siedzibą w Katowicach: 60.725,88

zł na realizację zadania

pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta
Świętochłowice”
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Profilaktyka i rozwiązywania problemów alkoholowych
1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Spróbuj z Nami” z siedzibą w Świętochłowicach:

35.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie działań
grup samopomocowych oraz klubów abstynenta skierowanych do mieszkańców
Świętochłowic, w tym organizację turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych,
treningi rozwoju osobistego dla osób po leczeniu odwykowym, dofinansowanie imprez
i sesji wyjazdowych promujących trzeźwość i pomocnych w rehabilitacji osób
po odbytym leczeniu odwykowym” oraz na realizację zadania pn. „Zapewnienie opieki
i wychowania dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w formie świetlic
socjoterapeutycznych i środowiskowych realizujących programy profilaktyczne, w tym
organizację „Akcji lato”
2. Stowarzyszenie Integracji Międzypokoleniowej „Skrzydła”: 1.469,02
3. Miejski Uczniowski Klub Sportowy Skałka-Śląsk: 5.100,00

zł

zł

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Na zadanie o nazwie „Organizacja i prowadzenie działań na rzecz Miasta Świętochłowice
w zakresie poprawy jakości życia niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży, realizowanych
w formie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych oraz pobytu dziennego osób
niepełnosprawnych w ośrodku rehabilitacyjnym” przekazano dotację:
1. Fundacja Pomóc Więcej: 30.000

zł

2. Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym: 10

000 zł

Ponadto w zakresie pomocy społecznej przekazano dotację w wysokości

765.572 zł

Caritas Archidiecezji Katowickiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie w Świętochłowicach przy ul. Kubiny 11. Plan na rok 2018
wynosił 768 328,00 zł. Zadanie obejmuje lata 2018-2020, a środki na jego realizację Miasto
otrzymuje od Wojewody Śląskiego.

Ad 6. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świętochłowice na lata 2017-2020
Program stanowi kontynuację poprzednio obowiązujących programów, mimo pozytywnej
opinii Zarządu Województwa Śląskiego, nigdy nie został uchwalony ani nie stał się
przedmiotem merytorycznej debaty Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
Program Ochrony Środowiska (POŚ) omawia
założenia ochrony przyrody w mieście, w tym
ochronę powierzchni ziemi, gospodarki
zasobami geologicznymi, ochronę wód,

jakości powietrza, gospodarkę odpadami,
oddziaływanie
hałasu
i
pól
elektromagnetycznych,
oddziaływanie
substancji
chemicznych
w środowisku
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miejskim oraz kierunki działań systemowych
z podaniem ich charakterystyki, oceną stanu
aktualnego i stanu docelowego, umożliwiając
tym samym identyfikację potrzeb w tym
zakresie.
Ostatni raport z monitoringu realizacji
Programu obejmuje lata 2009-2012.

Wnioski
z
raportu
uwzględniono
w aktualizacji POŚ z roku 2016. Zadania
własne, których nie udało się zrealizować
w latach poprzednich zostały zweryfikowane,
z części z nich w ogóle zrezygnowano,
realizację
pozostałych
przeniesiono
na kolejne lata.

Wśród zadań niezrealizowanych przeważają zadania inwestycyjne, na wykonanie których
nie zabezpieczono lub nie pozyskano środków finansowych (np. termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej) lub z innych przyczyn nie mogły zostać wykonane
(rewitalizacja stawu Kalina).
Pozostałe zadania własne Gminy (dotyczące
ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki
odpadami, edukacji ekologicznej, ochrony
przyrody) były realizowane w terminach
przewidzianych harmonogramem.

Uzupełnieniem POŚ jest Plan gospodarki
niskoemisyjnej – dokument uchwalony przez
Radę Miejską w Świętochłowicach w dniu
21 września 2015 r. Umożliwia on włączenie
się samorządu lokalnego w realizację

Mimo, że Program zawiera szczegółowe
wskaźniki
monitoringu
postępów
we wdrażaniu i – co więcej – uznaje je za
instrument, „za pomocą którego gmina może
jednoznacznie
ocenić,
czy wdrażanie
Programu
odbywa
się
w
stopniu
wystarczającym oraz czy cele i zadania
przyjęte w Programie spełniają swoją rolę,
czy też istnieje potrzeba ich zmian,
a co za tym idzie – konieczność aktualizacji
Programu” – monitoring bieżący nie jest
prowadzony.

krajowego celu redukcji emisji CO2 o

20%

(w stosunku do 1990 roku) oraz dążenie do
zwiększenia efektywności energetycznej

(o 20%)
lokalnych

i wzrostu
źródeł

(do 15%),

wykorzystania

energii

odnawialnych

poprzez wdrożenie pakietu

klimatycznego.

Celem strategicznym Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest „Dążenie do utrzymania
niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju
gospodarczo-społecznego Gminy Świętochłowice do 2020 roku następującego bez wzrostu
zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną”.
Minimalny cel Gminy w zakresie ograniczenia
emisji określony w PGN to utrzymanie
zeroemisyjnego wzrostu gospodarczego
i zaspokajania
potrzeb
społeczeństwa.
Przyjęto, że miasto jest w stanie osiągnąć
zmniejszenie emisji CO2 do roku 2020

o wartości

15,7%

względem

prognozowanej na rok 2020,

emisji

12,5%

ograniczenia emisji w stosunku do roku
bazowego 2013 (emisja CO2 w roku bazowym
wynosiła

187 947 MgCO2/rok
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bez uwzględnienia przemysłu). Poprzez
działania zawarte w Planie możliwe jest
osiągnięcie poziomu emisji CO2 w wysokości

87,5% poziomu z roku 2013.

powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych na terenie miasta, poprzez
realizację szeregu działań, wśród nich
za bardzo istotne uznano termomodernizację
budynków użyteczności publicznej.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie
Gminy Miejskiej Świętochłowice” wyznacza
cele szczegółowe w zakresie poprawy jakości
Termomodernizacja budynków w 2018 r.

Lp.
1.
2.
3
4
5.

Właściciel/Zarządca
Powiatowy Urząd Pracy
Szkoła Podstawowa Nr 10
WM „Familia”
Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Wodna
Eljot

6.
7.
8.
9
10.
11

WM „Zgoda”
WM „Ślązak”
Prywatny właściciel
Prywatny właściciel
Prywatny właściciel
Prywatny właściciel

Adres
Plebiscytowa
Łagiewnicka
W. Polskiego 40-42
Zubrzyckiego 19-27 i 29-33
Krasickiego 1
Cmentarna 2-4
Chopina 3-3a
Drzymały 6-6a
W. Polskiego 74-76
Kościelna 31
Kościuszki 5
Pokoju 3
Lipowa 31

Monitoring efektów wdrażania uznano
w Planie gospodarki niskoemisyjnej za bardzo
istotny element procesu wdrażania PGN.
Uznano
za
pożądane
wykonywanie
tzw. raportów
z
implementacji

Koszt zł
2.420.000
844.950
220.600
3.070.000

Dotacja
2.050.000
0
36.000
0

1.560.000

0

600.000
400.000
120.000
14.650
48.130
45.000

36.000
72.000
36.000
3.000
8.000
6.000

z uwzględnieniem aktualizacji inwentaryzacji
emisji, zastrzegając jednak, że „tego typu
inwentaryzacja wiąże się z dużym wysiłkiem
oraz wysokim stopniem zaangażowania
środków ludzkich”.

Rekomendowano natomiast przygotowywanie tzw. „Raportów z działań" w cyklu rocznym,
niezawierających aktualizacji inwentaryzacji. Dopuszczono także przygotowanie
pośredniego „Raportu z implementacji” w roku 2017 lub 2018. Raport taki jednak
nie powstał. Opracowanie "Raportu z implementacji" zawierającego szczegółową
inwentaryzację emisji CO2 przewidziane zostało na rok 2021.
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W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r. Rada Miejska w Świętochłowicach
odbyła

9

łącznie

plenarnych.

posiedzeń

W trybie art. 20 ust.

3 ustawy
o
samorządzie
gminnym,
w sprawach pilnych i bardzo ważnych
dla funkcjonowania
Gminy
zwołano

8 sesji

Rady

Miejskiej

na

wniosek

Prezydenta Miasta.
Rada Miejska podjęła

93 uchwały,

z których rozstrzygnięciami nadzorczymi
wydanymi przez nadzór prawny Wojewody
Śląskiego unieważnionych w całości zostało

6, a w części 1 uchwała.

Inicjatorem przeważającej większości projektów uchwał był Prezydent Miasta, jako organ
wykonawczy gminy, natomiast inicjatorem uchwał w sprawie skarg kierowanych do Rady
Miejskiej byli przewodniczący Rady Miejskiej.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r. mieszkańcy wnieśli do Rady Miejskiej
łącznie

3 skargi,

z czego dwie skargi

zostały uznane na bezzasadne, a jedna skarga
została przekazana zgodnie z właściwością do
rozpatrzenia
Przewodniczącemu
Rady
Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o.
w Świętochłowicach.
Realizacja uchwały nr XLV/374/17 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Świętochłowice na rok 2018
wraz ze zmianami i uchwały Nr XLV/375/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19
grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice
na lata 2018 – 2035 wraz ze zmianami
omówione są w części Raportu poświęconej
sytuacji finansowej Gminy.
Realizacja uchwały nr
XLVII/398/18
z 27 marca 2018 r. w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych realizowanych przez
miasto Świętochłowice w roku 2018. oraz
uchwał zmieniających:
▪
▪

uchwały nr LII/428/18 z dnia 8 sierpnia
2018 r.
uchwały nr II/7/18 z dnia 30 listopada
2018 r.
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Zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

Zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu
do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy
niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art.11 ust.2 pkt. 1 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej
albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 12 a ust. 1 ustawy
o rehabilitacji
Zobowiązania dotyczące kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej

Dofinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wraz
z ich opiekunami w turnusach rehabilitacyjnych

Plan
finansowy

Wydatkowanie

Dofinansowanie szkolenia – 1 osoba
5.692,00

29.918,00

5.691,87

29.827,00

829.800,00

829.800,00

89.516,00

89.516,00

174.576,00

174.568,00

107.492,00

107.492,00

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych
w
związku
z
indywidualnymi
potrzebami
osób
niepełnosprawnych

Sposób wydatkowania

Przyznanie środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej – 1 osoba
Koszt uczestnictwa 50 osób
niepełnosprawnych
w
WTZ
Świętochłowice
Dofinansowanie
uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym dla
53 osób i 25 opiekunów
Dofinansowanie
zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny – 4 wnioski,
dofinansowanie
zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze – 99 wniosków
Dofinansowanie likwidacji barier:
ogółem – 21 osób
- architektonicznych – 7 os.
- w komunikowaniu się – 12 os.
- technicznych - 2 osoby
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Uchwała nr XLVI/380/18 z dnia 26.01.2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania
Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Świętochłowicach w latach 2018-2020
Uchwała stanowiła kontynuację Programów z
lat 2012-2014 oraz 2015 -2017. Kluczowym
celem
Programu
jest
profilaktyka
wzmacniająca rodziny z grupy ryzyka
i zapobiegająca narastaniu kryzysu. W 2018 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej wzmacniał
rodzinę naturalną w wypełnianiu przez nią
podstawowych funkcji, czemu służyło m. in.
zwiększenie kadry specjalistów.

„Tęcza” i wsparcia świętochłowickim
rodzinom
będącym
w
sytuacjach
kryzysowych udzielało podobnie jak w latach

Na etacie asystenta rodziny w 2018 r.

Zapotrzebowanie na pomoc specjalistów jest
bardzo duże i wciąż wzrasta, co powoduje, że
okres oczekiwania na wizytę wydłuża się.
Przyczynia się do tego również rozszerzenie
zakresu zadań i obowiązków zatrudnionych w
OWR „Tęcza” psychologów i pedagogów.
Praca terapeutów służy m. in. wzmacnianiu
prawidłowych zachowań, poprawie relacji
członków
rodziny,
doskonaleniu
praktycznych umiejętności wychowawczokomunikacyjnych
w
rodzinie
oraz
rozwiązywaniu konfliktów, uczeniu mądrego
stosowania ograniczeń. Pracownicy OWR
„Tęcza”
stanowią
również
wsparcie
w sytuacjach kryzysowych występujących

pracowało 6 osób, w tym do czerwca 2018
w ramach projektu unijnego zatrudnionych
było 2 asystentów w niepełnym wymiarze
czasu pracy, z których w lipcu 2018 r.
otrzymał umowę o pracę. Asystenci rodziny

94 rodzinami,

współpracowali

z

w których

przebywało

łącznie

166 dzieci. W minionym roku znacznie
wzrosła w stosunku do ubiegłych lat liczba
postanowień sądowych zobowiązujących
rodziny do współpracy z asystentem rodziny
(26

zobowiązań).

Nie udało się zwiększyć liczby specjalistów
zatrudnionych w Ośrodku Wsparcia Rodzin

2
psychologów
i 2 pedagogów. Z ich pomocy
skorzystało łącznie 539 osób, z którymi
odbyli 1 724 spotkania.
ubiegłych

w rodzinie. W ubiegłym roku odbyli

187

wizyt domowych w ramach tzw. pogotowia
specjalistycznego.

Ośrodek działa codziennie, od poniedziałku do piątku. Z różnego typu pomocy psychologów
w 2018 r. skorzystało łącznie 315 osób, zaś z pomocy pedagogów łącznie 224 osoby.
Pracownicy odbyli łącznie 1 724 spotkania.
Ważną sferą działań OPS jest wspieranie
rozwoju placówek wsparcia dziennego.
W 2018 r. prowadzenie placówki pod nazwą
Świetlica dla Centrum w drodze zostało
zlecone konkursu Stowarzyszeniu Integracji

Międzypokoleniowej „Skrzydła”. Świetlica
działała od poniedziałku do piątku
po południu, natomiast w czasie ferii
zimowych i wakacji (tylko lipiec) w godzinach
dopołudniowych.
W zajęciach
(pomoc
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w nauce, korepetycje z języka angielskiego,
chemii i matematyki, zajęcia profilaktyczne
i terapeutyczne,
teatr,
wycieczki)
uczestniczyła grupa

19 dzieci w wieku od 6

do 14 lat.
Dzięki
realizacji
projektu
„Działanie
i wsparcie w życiu i na starcie”, który uzyskał
unijne dofinansowanie przy ul. Chorzowskiej
73 w Świętochłowicach-Lipinach w lutym
2018 r. uruchomiono placówkę wsparcia
dziennego – świetlicę środowiskową
„Promyk”. Codzienną opieką (pomoc w
nauce, rozwijanie zainteresowań) otoczona

w wieku od 6 do18 lat. Placówka działała
w godzinach popołudniowych, codziennie
oprócz sobót i niedziel. Poza pomocą w nauce
i zajęciami ogólnorozwojowymi, odbywały się
zajęcia warsztatowe: ceramiczne, kulinarne,
witrażu, multimedialne, medyczne, teatralne
itp. Wychowawcy świetlicy włączali również
dzieci i młodzieży w działania wolontariatu.

12 lat. Z usług „Promyka” skorzystało także

W
ramach
uchwalonego
Programu
Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Świętochłowicach, Ośrodek
Pomocy Społecznej udziela wsparcia
placówce opiekuńczo– wychowawczej typu
rodzinnego pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
w Świętochłowicach. W 2018 r. w Rodzinnym
Domu Dziecka przy ul. Rudzkiej przebywało

21 rodziców.

5 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Średni

została grupa 30

dzieci w wieku od 8 do

W centrum miasta, w budynku Parafii Św.
Apostołów Piotra i Pawła, Fundacja Rodzin
Polskich im. św. Jana Pawła II prowadziła
świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży

koszt utrzymania dziecka w placówce w 2018
r. wyniósł

2 912,37 zł

i był znacznie

niższy od średniego kosztu utrzymania
dziecka w innych placówkach tego typu.

Na początku 2018 r. 56 rodzin zastępczych pobierało dodatek wychowawczy (tzw. 500+),
a na koniec 2018 r. 58 rodzin. Ze świadczeń tych korzystało na dzień 31 grudnia 2018 r. –
100% rodzin zastępczych uprawnionych.
Jednym z istotnych zadań stojących przed
Gminą jest rozwój rodzicielstwa zastępczego,
rodzin
niezawodowych
i zawodowych.
Pracownicy
OPS
wspierają
dzieci
i wychowujące je rodziny zastępcze,
odwiedzając je regularnie w miejscu
zamieszkania
i
udzielając
pomocy
w rozwiązywaniu codziennych problemów.
W ub. roku wsparciem objętych było

wychowawczej, szkolnej i zdrowotnej dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych.
Łącznie w ubiegłym roku przeprowadzono

159 ocen

sytuacji wychowanków oraz

13 ocen rodzin zastępczych. Pracownicy OPS
wystąpili z

19 wnioskami

Rejonowego w Chorzowie w sprawach
dotyczących rodzin zastępczych oraz wysłali
do
Ośrodka
Adopcyjnego

77 rodzin zastępczych, w których
13 wniosków
przebywało 107 dzieci. Ponadto
co najmniej 2 razy w roku dokonywana jest
bieżąca
ocena
sytuacji
opiekuńczo-

do Sądu

o wszczęcie procesu

adopcyjnego. W 2018 r. sześcioro dzieci
z rodzin zastępczych trafiło do rodzin
adopcyjnych.
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W 2018 r. kontynuowania była kampania na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Pięć
rodzin kandydackich chcących pełnić funkcję niezawodowych rodzin zastępczych, przeszło
pełne postępowanie kwalifikacyjne, zakończone wydaniem 4 pozytywnych i 1 negatywnej
opinii do Sądu Rejonowego w Chorzowie.
Zgodnie z założeniami Programu zwiększono
liczbę pracowników socjalnych pracujących
z usamodzielnianymi wychowankami. W
ubiegłym roku proces usamodzielnienia
rozpoczęło

22 wychowanków.

Tylko ośmioro z nich kontynuowało naukę.
Od kilku lat zauważalna jest tendencja
przedwczesnego kończenia edukacji. W 2018
roku

na

wychowanków

132

usamodzielnianych

placówek

opiekuńczo-

wychowawczych oraz 68 usamodzielnianych
wychowanków rodzin zastępczych naukę
kontynuowało jedynie

28 wychowanków

Miasto zgodnie z art. 180 oraz art. 93 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej

korzysta

z7

placówek

opiekuńczo-wychowawczych
typu
socjalizacyjnego, usytuowanych na terenie
innych powiatów, które świadczą usługi dla
dzieci z terenu Świętochłowic. Miasto
podpisało umowę na prowadzenie tych
placówek przez dwa zgromadzenia zakonne.
Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne ze
względów ekonomicznych, wydatek na
utrzymanie
dziecka
w placówkach
prowadzonych przez zgromadzenia zakonne
jest dużo niższy niż w innych. W ubiegłym

placówek (21,2%) i 32 z rodzin zastępczych

roku w placówkach tych przebywało

(47,06%). Na dzień 31 grudnia 2018 r. naukę

dzieci, w tym 12 nowych dzieci.

kontynuowało już tylko

53 wychowanków

(19% z placówek i 22% z rodzin zastępczych).
Wychowankowie, którzy w 2018 r.
kontynuowali naukę, uczęszczali do różnego
typu szkół: 2 do gimnazjum, 7 do szkół
zawodowych, 2 do technikum, 24 do liceów,
12 do szkół policealnych, 13 osób było
studentami szkół wyższych. Najczęściej
z nauki
rezygnowali
uczniowie
liceów ogólnokształcących.
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W tej liczbie jest 9 dzieci pochodzących
z innych Miast, które zwracają nam koszty ich
utrzymania na zasadzie porozumień.
Placówki te w roku sprawozdawczym
opuściło 14 dzieci - z tego: 7 usamodzielniło
się, 3 powróciło do domu, 3 trafiło do rodziny
adopcyjnej, w tym 2 dzieci w dniu 31.12.2018
r., 1 dziecko zostało przeniesione do DPS.
Stan na 01.01.2019 r. to 97 dzieci.

„Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób
od 60 roku życia zamieszkałych w Gminie Świętochłowice w 2018 roku” przyjęty uchwałą
nr LI/416/18 z dnia 6 lipca 2018 r. zakładał zmniejszenie zachorowalności na grypę o 20%
i redukcję powikłań pogrypowych o 30% wśród mieszkańców miasta w wieku 60+.
W okresie od 3 września 2018 r. do 23 listopada 2018 r. zaszczepiono 1060 osób, o 64 więcej
niż w 2017 r.
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W
2018
nr LI/417/18

r.

na
mocy
dnia 6 lipca

uchwały
2018 r.

podmioty prywatne utworzyły
w Świętochłowicach
3 żłobki: przy
ul. Łagiewnickiej,
Polskiego.

Bytomskiej

i

Wojska

Zgodnie z uchwałą nr LIII/431/2018 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
10 września 2018 roku Prezydent Miasta
Świętochłowice ogłosił nabór wniosków
o udzielenie w 2019 roku dotacji celowej
ze środków budżetu miasta Świętochłowice
dla rodzinnych ogrodów działkowych.
Wnioski złożyły dwa ogrody działkowe ROD
„Szarotka” i ROD „Kwiaty Polskie”. Jednakże
ze względu na brak zabezpieczenia środków
na udzielenie dotacji w budżecie na 2019 rok
wnioski nie zostaną zrealizowane.

roku środków finansowych w budżecie
Miasta Świętochłowice.
Uchwała nr LIV/441/18 z dnia 1 października
2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Świętochłowice w 2018 r. program został zrealizowany zgodnie
z założeniami.
Umowa na realizację opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w schronisku dla bezdomnych
zwierząt została zawarta z Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w
Chorzowie z siedzibą przy ul. Opolskiej 36.
Przedmiotem umowy było m. in. utrzymanie
zwierząt w schronisku i zapewnienie im
należytych
warunków
bytowych
i sanitarnych, wydawanie karmy społecznym
opiekunom
zwierząt,
elektroniczne
znakowanie psów i kotów (czipowanie).

Zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały udzielenie dotacji
uzależnione jest od dostępności w danym

Wszystkie bezdomne zwierzęta (155

psów, 76 kotów) otrzymały właściwą opiekę.
Koszt 12-miesięcznej umowy wyniósł 261.399,60 zł.
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Polityka finansowa Miasta realizowana jest w
oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową i
uchwałę budżetową zawierającą informacje
o planowanych dochodach, wydatkach,
przychodach i rozchodach oraz planowanym
wyniku finansowym na dany rok budżetowy.

▪
▪

Raport o sytuacji finansowej Miasta oparty
jest o dane wynikające ze sprawozdań
rocznych sporządzonych i przesłanych
do Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Katowicach: Rb-28S – korekta 2, Rb-27S –
korekta 1, Rb-NDS – korekta 1, Rb-N –
korekta 2, Rb-Z – korekta 3.

Uchwałą Nr XLV/374/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwaliła budżet miasta Świętochłowice na rok 2018
Uchwałą Nr XLV/375/17W dniu 19 grudnia 2017 Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na okres od 2018 do 2035 roku

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Miejską podlegały opiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach. Kolegium RIO wydało następujące rozstrzygnięcia:
▪

▪

▪

Uchwałą Nr 4200/III/267/2017 z dnia 15
grudnia
2017
roku
III
Składu
Orzekającego
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o przedłożonym przez Prezydenta
Miasta
Świętochłowice
projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2035
– opinia pozytywna z zastrzeżeniem
Uchwałą Nr 4200/III/265/2017 z dnia 15
grudnia
2017
roku
III
Składu
Orzekającego
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o przedłożonym przez Prezydenta
Miasta
Świętochłowice
projekcie
uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z
uzasadnieniem – opinia pozytywna z
zastrzeżeniem
Uchwałą Nr 4200/III/266/2017 z dnia 15
grudnia
2017
roku
III
Składu
Orzekającego
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania

deficytu w wysokości 7.485.132,00 zł
przyjętego w projekcie uchwały
budżetowej na 2018 rok Miasta
Świętochłowice – opinia pozytywna
z zastrzeżeniem
▪

Uchwałą Nr 4200/III/31/2018 z dnia 22
stycznia 2018 roku III Składu
Orzekającego
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Miasta Świętochłowice,
wynikającej
z
planowanych
i zaciągniętych zobowiązań – opinia
pozytywna z zastrzeżeniem

▪

Uchwałą Nr 4200/III/30/2018 z dnia 22
stycznia 2018 roku III Składu
Orzekającego
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania
deficytu przedstawionego w uchwale
budżetowej na 2018 rok Miasta
Świętochłowice – opinia pozytywna
z zastrzeżeniem
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W trakcie roku 2018 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała również opinię
w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.:
Uchwała Nr 4200/III/168/2018 z dnia 27 września 2018 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez
Prezydenta Miasta Świętochłowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2018 roku - opinia pozytywna z zastrzeżeniami

Bezpośrednia
realizacja
budżetu
dokonywana była przez jednostki budżetowe
w skład których wchodzi Urząd Miejski,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy
Urząd Pracy, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji
“Skałka”, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”,
Miejski Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności,
Rodzinny
Dom
Dziecka nr 1, Zespół Opieki nad Dziećmi
w Wieku do lat 3, Miejski Dom Pomocy
Społecznej „Złota Jesień”, Centrum Integracji
Społecznej,
Środowiskowy
Dom
Samopomocy, Miejski Zarząd Oświaty, który
realizuje zadania obsługi finansowoksięgowej 25 placówek oświatowych
i edukacyjno-wychowawczych.

Plan dochodów i wydatków budżetowych
Dochody budżetowe zaplanowane zostały
na kwotę

251.837.431,00 zł, w tym

dochody bieżące w kwocie 225.595.687,00 zł
oraz dochody majątkowe w kwocie
26.241.744,00 zł.
Wydatki budżetowe zaplanowane zostały
na kwotę

259.322.563,00 zł, w tym

wydatki bieżące w kwocie 213.230.940,00 zł
oraz majątkowe w kwocie 46.091.623,00 zł.
W trakcie roku 2018 dokonano zmian planu
dochodów i wydatków budżetowych
na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz
zarządzeń Prezydenta Miasta, zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych.

W roku 2018 plany dochodów uległy zmianie o kwotę per saldo 17.387.272.50 zł, natomiast
kwoty wydatków o per saldo 20.180.706,50 zł.
W efekcie zmian podstawowe wielkości
planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
przedstawiały się następująco:
Plan dochodów budżetowych na 2018 rok
zamknął się kwotą
z wyodrębnieniem:

269.224.703,50 zł

▪
▪

dochodów bieżących: 243.754.936,50,
dochodów majątkowych: 25.469.767,00

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok
zamknął się kwotą 279.503.269,50

zł

z wyodrębnieniem :
▪ wydatków bieżących: 241.035.048,50,
▪ wydatków majątkowych: 38.468.221,00 zł
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L.p.

Wyszczególnienie

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

DOCHODY
dochody bieżące
dochody majątkowe
WYDATKI
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Plan na dzień
01.01.2018
251 837 431,00
225 595 687,00
26 241 744,00
259 322 563,00
213 230 940,00
46 091 623,00

Zmiana planu
17 387 272,50
18 159 249,50
-771 977,00
20 180 706,50
27 804 108,50
-7 623 402,00

Plan na dzień
31.12.2018
269 224 703,50
243 754 936,50
25 469 767,00
279 503 269,50
241 035 048,50
38 468 221,00

Plan przychodów i rozchodów budżetowych
Plan przychodów na 2018 rok po zmianie dokonanej w trakcie roku zamknął się kwotą

15.028.925,00 zł i obejmował:
▪

▪

przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie
15.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań,
przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 28.925,00 zł.

Plan rozchodów na 2018 rok zamknął się kwotą 4.353.252,00
▪

▪
▪

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zł i obejmował:

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz pożyczki
„JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 969.793,00 zł,
spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z Banku
Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324.000,00 zł,
spłatę linii kredytowej w rachunku bieżącym z roku 2017 w kwocie 3.059.459,00 zł.

Wyszczególnienie
Plan dochodów
Plan przychodów
Razem
Plan wydatków
Plan rozchodów
Razem
Planowany wynik finansowy (3-6)

Planowany na 2018 rok dodatni wynik
finansowy wiąże się z przyznaniem
dodatkowych środków z rezerwy subwencji
ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie

Plan na rok 2018
269.224.703,50
15.028.925,00
284.253.628,50
279.503.269,50
4.353.252,00
283.856.521,50
397.107,00
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie dochodów gmin w
kwocie

355.281,00

zł

oraz
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na uzupełnienie
subwencji
ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie dochodów powiatów w kwocie

41.826,00 zł.

Kwoty te, zgodnie z zapisami art.257 pkt 2
ustawy o finansach publicznych zostały
wprowadzone
do
budżetu
Miasta
Świętochłowice Zarządzeniem Prezydenta
Miasta jedynie po stronie dochodów
31 grudnia 2018 roku.

Wykonanie budżetu
Wykonanie budżetu – stan na 31 grudnia 2019 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Treść

Wykonanie za 2018 r.

Dochody
Wydatki
Przychody ogółem
Rozchody ogółem
Wynik finansowy (1+4-2+5)

243.402.181,86
239.241.619,28
0,00
4.353.250,82
-192.688,24

Rok 2018 Miasto Świętochłowice zakończyło z ujemnym wynikiem finansowym (deficytem)
w wysokości (-) 192.688,24 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych
W

roku

2018

Miasto

Świętochłowice

wykonało

dochody

w

wysokości

243.402.181,86 zł z wyszczególnieniem
▪
▪

dochodów bieżących w wysokości: 232.999.417,52 zł,
dochodów majątkowych w wysokości: 10.402.764,34 zł.

W roku 2018 wykonano

dochody na poziomie 90,41% planu, z tego

dochody bieżące na poziomie 95,59% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe
wykonano na poziomie 40,84% w odniesieniu do planu.
Wykonanie planu dochodów

Lp.

Treść

1. Dochody
a. dochody bieżące
b. dochody majątkowe

Plan roku 2018
269.224.703,50
243.754.936,50
25.469.767,00

Wykonanie za 2018 r.
243.402.181,86
232.999.417,52
10.402.764,34

% wykonania planu
90,41%
95,59%
40,84%
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Realizacja dochodów

Uzyskane
dochody

Źródła dochodów

% wykonania
dochodów

podatki i opłaty lokalne

45.230.666,22

89,30%

dochody jednostek budżetowych

12.587.165,52

60,50%

udziały w podatku dochodowym

58.103.447,79

99,30%

subwencje z budżetu państwa
dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne:
własne, zlecone, gminne i powiatowe oraz
realizowane na podstawie porozumień
dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

57.073.149,00

100,00%

67.686.390,63

88,60%

2.721.362,70

46,60%

243.402.181,86

90,41%

Razem

Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach
ogółem
W roku 2018 wykonanie dochodów bieżących w dochodach ogółem kształtowało się
na poziomie 95,70%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w dochodach ogółem
wynosi 4,30%.
Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem

Lp.

Treść

Wykonanie za 2018 r.

1. Dochody
1.1. dochody bieżące
1.2. dochody majątkowe

243.402.181,86
232.999.417,52
10.402.764,34

% udział do ogółu
dochodów
100,00%
95,70%
4,30%

Wykonanie wydatków budżetowych
W roku 2018 Miasto Świętochłowice
wykonało
wydatki
w
wysokości

239.241.619,28 zł
z wyszczególnieniem:
▪ wydatków bieżących w wysokości:
222.474.327,83 zł

▪

wydatków
majątkowych
w wysokości: 16.767.291,45 zł

Bezpośrednia
realizacja
wydatków
budżetowych dokonywana była przez
poszczególne jednostki budżetowe.
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Wykonanie wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Opis
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Górnictwo i kopalnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
RAZEM

Kwota wykonania
4.297,25
944,00
3.988,00
18.689.246,25
3.100,00
3.769.505,32
136.429,03
3.837,00
18.582.754,09
323.103,60
51.519,94
7.293.258,13
128.883,77
2.860.819,06
65.049.819,68
4.098.144,12
21.344.741,49
3.653.350,17
3.683.244,99
56.790.966,61
20.917.840,26
6.028.494,02
5.823.332,50
239.241.619,28

Wykonanie wydatków w grupach paragrafów

Struktura wydatków budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostek budżetowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące na programy finansowane z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej i ze źródeł zagranicznych

Wykonanie

% udziału
w wydatkach ogółem

87.625.706,46

36,63%

49.492.185,16

20,69%

26.970.519,65
52.666.759,15

11,27%
22,01%

2.858.338,35

1,19%
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Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jst

-

-

2.860.819,06

1,20%

14.267.291,45

5,96%

w tym: na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej i ze źródeł zagranicznych

2.199.832,06

0,92%

Wydatki majątkowe

2.500.000,00

1,04%

239.241.619,28

100,00%

Wydatki na obsługę długu publicznego
Wydatki inwestycyjne

OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych wiązało się z realizacją zadań:
▪

przebudowa
ulicy
Szpitalnej
w Świętochłowicach;
przebudowa
układu komunikacyjnego w ciągu ulicy
Łagiewnickiej
w
Świętochłowicach
(od ul. Barlickiego do granicy z miastem
Bytom); przebudowa ul. Bytomskiej na
odcinku od ulicy Granitowej do granicy
miasta Bytom w kwocie 2.893.302,61 zł

▪

przebudowa
ulicy
Chrobrego;
przebudowa
ulicy
Harcerskiej;
sporządzenie
wielobranżowej
dokumentacji projektowej dla zadania
pn. "Przebudowa odcinka ul. Piechaczka
w Świętochłowicach wraz z wymianą
nawierzchni odcinka drogi dojazdowej"
w kwocie 4.314.007,59 zł

▪

przebudowa ciągu komunikacyjnego
drogi wewnętrznej wraz z budową sieci
oświetlenia
ulicznego
przy
ul. Zubrzyckiego 12-18 w kwocie
94.132,76 zł

▪

nabycie nieruchomości przy ulicy
Sikorskiego 9 oraz przeniesienie przez
Gminę Świętochłowice na rzecz ŚDSM
Sp.
z
o.o.
prawa
własności
nieruchomości
położonej

w Świętochłowicach
przy
ulicy
Mickiewicza w kwocie 39.928,98 zł
▪

budowa
mieszkań
w kwocie 152.520,00 zł

▪

przebudowa
kotłowni
gazowej
w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie
159.379,38 zł

▪

opłata na rzecz Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych S.A. za
korzystanie
z
rozwiązania
informatycznego pn. Portal Starosty;
zakup sprzętu serwerowego oraz
oprogramowania, wdrożenie systemu
do obsługi transmisji sesji Rady Miejskiej,
zakup oprogramowania użytkowego
służącego do zarządzania infrastrukturą
informatyczną wraz z systemem pomocy
zdalnej; zakup licencji dostępowej do
platformy służącej do obsługi Zamówień
Publicznych w kwocie 233.585,50 zł

▪

zakup czterech samochodów oraz
alkomatu Drager 9510 IR w kwocie
131.804,90 zł

▪

rozbudowa monitoringu miejskiego
w rejonie Ośrodka Sportu i Rekreacji
"Skałka" w kwocie 39.900,01 zł

komunalnych
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▪

▪

▪

sporządzenie
wielobranżowej
dokumentacji projektowej dla zadania
pn. "Zagospodarowanie terenu przy
Szkole
Podstawowej
nr
4
w Świętochłowicach";
wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej Sali
gimnastycznej w budynku Szkoły
Podstawowej nr 8 w formule
"zaprojektowanie oraz wykonanie robót
budowlanych"; wykonanie nawierzchni z
amortyzujących płyt gumowych wokół
urządzeń zabawowych na terenie Szkoły
Podstawowej
nr
1;
wykonanie
wielobranżowej
dokumentacji
projektowej dla zadania pn. Budowa
boiska do minisiatkówki przy Szkole
Podstawowej nr 2 w kwocie 44.280,00 zł
rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu
oraz zagrody śmietnikowej wraz
z wymianą nawierzchni utwardzonych
ciągów w Przedszkolu Miejskim nr 9;
rozbudowa istniejącego placu zabaw
poprzez montaż dodatkowych urządzeń
zabawowych na terenie Przedszkola
Miejskiego nr 9; doposażenie placu
zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego
nr 4; doposażenie placu zabaw na
terenie Przedszkola Miejskiego nr 12;
modernizacja placu zabaw na terenie
Przedszkola
Miejskiego
nr
7;
sporządzenie kompletnej dokumentacji
aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów
energetycznych
dla
zadania:
Termomodernizacja
budynku
Przedszkola Miejskiego nr 9 w kwocie
620.369,16 zł
zakup sprzętu kuchennego (zmywarki do
naczyń) w Przedszkolu Miejskim Nr 4
oraz Przedszkolu Miejskim Nr 7 w kwocie
8.517,27 zł

▪

przebudowa
nawierzchni
placu
szkolnego przy ZSO nr 2 w kwocie
157.277,50 zł

▪

zakup sztandaru szkolnego w ZSO nr 2
w kwocie 5.523,24 zł

▪

wykonanie klimatyzacji na II piętrze
budynku przy ul. Katowickiej 35 oraz
wymiana okien na ul. Bytomskiej w
kwocie 29.999,70 zł

▪

dotacje inwestycyjne dla dwunastu
uczestników projektu "EUROBIZNES"
w kwocie 299.992,26 zł

▪

zakup samochodu osobowego marki
OPEL VIVARO w ramach programu
wyrównania różnic między regionami III
w kwocie 134.780,00 zł

▪

przebudowa
budynku
przy
ul.
Plebiscytowej – PUP w celu poprawy
efektywności
energetycznej
w infrastrukturze publicznej w kwocie
537.506,57 zł

▪

aktualizacja kosztorysów i przedmiarów
do projektu na budowę Punktu
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych (PSZOK) przy ulicy
Szpitalnej w Świętochłowicach w kwocie
2.460,00 zł

▪

realizacja zadania pn. "Urządzenie
terenu
zieleni
miejskiej
przy
ul. Katowickiej
30a-30b
w Świętochłowicach, w tym budowa
fontanny, ciągów komunikacyjnych
i oświetlenia
terenu"
w
kwocie
138.354,76 zł

▪

zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych oświetlenia ulicznego
wzdłuż gminnych alei, będących
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przedłużeniem ul. Piotra Niedurnego, w
sąsiedztwie
ROD
"Waryński"
w Świętochłowicach, w oparciu o słupy
stalowe z oprawami LED wraz
z wykonaniem zasilania kablowego
ziemnego i włączeniem do istniejącej
sieci
energetycznej;
wykonanie
i zabudowanie 3 tablic pamiątkowych,
promujących projekt "Jasno, oszczędnie,
bezpiecznie – modernizacja systemu
oświetlenia
ulicznego
na terenie
Świętochłowic",
dofinansowany
z Metropolitalnego
Funduszu
Solidarności w kwocie 74.415,00 zł
▪

Jasno, oszczędnie, bezpieczne –
modernizacja systemu oświetlenia
ulicznego na terenie Świętochłowic;
zawarcie umowy na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego
podczas realizacji inwestycji; zawarcie
umowy na wykonanie i zabudowanie we
wskazanych
miejscach
4
sztuk
wolnostojących tablic pamiątkowych
promujących projekt dofinansowany ze
środków
unijnych
w
kwocie
1.273.672,73 zł

▪

odtworzenie ścieżek dydaktycznych na
użytkach ekologicznych "Las na Górze
Hugona", "Staw Foryśka", "Lasek
Chropaczowski"; urządzenie parku
miejskiego
Podgórze
w rejonie
ul. Śląskiej
w
Świętochłowicach;
urządzenie terenu zieleni miejskiej przy
ul.
Katowickiej
30a-30b
w Świętochłowicach, w tym budowa
fontanny, ciągów komunikacyjnych
i oświetlenia
terenu
w
kwocie
512.299,35 zł

▪

dofinansowanie dla mieszkańców miasta
do zmiany systemu ogrzewania

mieszkań, domów, kamienic oraz do
dociepleń budynków mieszkalnych
wielorodzinnych wpisanych do gminnej
ewidencji
zabytków
w kwocie
384.379,00 zł
▪

zawarcie umowy na dostawę i montaż
czterech zewnętrznych ekspozytorów
wraz
z tablicami
informacyjnymi
opisującymi przestrzeń oraz obiekty
zlokalizowane w otoczeniu skweru
miejskiego przy ul. Katowickiej 30a i 30b
w Świętochłowicach; sporządzenie
wielobranżowej
dokumentacji
projektowej
dla
zadania
pn.
Zagospodarowanie terenu przy ul.
Krasickiego
w
Świętochłowicach;
zawarcie umowy na przyłączenie do sieci
dystrybuującej oświetlenie terenu przy
ul. Stawowej/Bytomskiej w ramach
planowanego do realizacji zadania pn.
Zagospodarowanie terenów zieleni
parku
miejskiego
"Wąwóz"
w Świętochłowicach – budowa otwartej
strefy aktywności, ciągów pieszych oraz
oświetlenia
terenu
w
kwocie
1.351.462,19 zł

▪

prace
budowlano-montażoworemontowe oraz doposażenie budynku
Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w
kwocie 390.000,00 zł

▪

udzielenie dotacji celowej na wkład
własny dotyczący zadania: Digitalizacja
i udostępnienie
zbiorów
Muzeum
Powstań Śląskich w kwocie 86.200,50 zł

▪

przebudowa stadionu żużlowego wraz
z zapleczem
i
infrastrukturą
towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach
ul. Bytomska 40 oraz przebudową
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i termomodernizacją budynku siedziby
OSiR "Skałka"; finansowanie umowy na
pełnienie wielobranżowego nadzoru
inwestorskiego i wielobranżowego
nadzoru audytorskiego podczas realizacji
w/wym. Inwestycji; modernizacja boiska
rekreacyjnego
o nawierzchni
poliuretanowej, zlokalizowanego przy
ul. Granitowej; dostawa i montaż stołu
do

▪

gry w ping-ponga przy ul. Granitowej;
modernizacja boiska rekreacyjnego przy
ul. Łagiewnickiej (budowa piłkochwytu)
w kwocie 157.240,49 zł

▪

wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego: Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Lokalowej w kwocie
2.500.000,00 zł

Miasto Świętochłowice w roku 2018 zrealizowało zadania i programy finansowane
z udziałem środków Unii Europejskiej na łączna kwotę 5.058.170,41 zł, z tego: kwota
2.858.338,35 zł to wydatki na zadania bieżące, a kwota 2.199.832,06 zł to wydatki na
zadania o charakterze inwestycyjnym.
W roku 2018 wykonano wydatki na poziomie

85,60%

natomiast wydatki majątkowe wykonano
na poziomie 43,59% w odniesieniu do planu.

planu, z tego wydatki bieżące

na poziomie 92,30% w stosunku do planu,
Wykonanie wydatków za 2018 r.

Lp.

Treść

1. Wydatki
a. wydatki bieżące
b. wydatki majątkowe

Plan roku 2018

Wykonanie za 2018 r.

279 503 269,50
241 035 048,50
38 468 221,00

Uzupełnieniem informacji o wykonaniu
wydatków
jest
kolejna
tabela
przedstawiająca uzyskane przez każdą
jednostkę organizacyjną dochody oraz
wydatki, które zostały wykonane w roku
2018. Z zestawienia widać, że w każdej

% wykonania
w stosunku do planu

239 241 619,28
222 474 327,83
16 767 291,45

85,60%
92,30%
43,59%

jednostce organizacyjnej dochody są bardzo
niskie w porównaniu z wydatkami.
To dochodami wygenerowanymi w Urzędzie
Miejskim – szczególnie z tytułu podatków
i opłat lokalnych finansowane są wydatki
wszystkich jednostek.

Dochody oraz wydatki jednostek organizacyjnych za 2018 r.
Lp.

Jednostki budżetowe

1
2

Urząd Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej

3

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"

Plan
dochodów

Wykonanie
dochodów

264 508 179,50 238 954 015,86
1 364 225,00
1 243 247,67
1 725 270,00

1 557 458,22

%

Plan
wydatków

Wykonanie
wydatków

90,3
91,1

113 968 799,23
73 637 241,45

78 957 481,48
71 495 131,03

69,3
97,1

90,3

4 982 968,00

4 903 698,77

98,4

%
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4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Powiatowy Urząd Pracy
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie
"PRZYSTAŃ"
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności
KM Państwowej Straży Pożarnej
Miejski Dom Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"
Centrum Integracji Społecznej

31 100,00

30 528,88

850,00

850,00

0,00

40,00

700,00

2 310,45

330,1

4 647 040,00

4 645 700,43 100,00

1 100 600,00

1 107 112,03

100,6

2 720 587,00

2 684 752,01

98,7

123 920,00

154 356,37

124,6

2 193 567,00

1 860 833,39

84,8

180 542,00

172 270,44

95,4

1 115 555,00

1 087 415,84

97,5

Rodzinny Dom Dziecka nr 1
0,00
0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy
7 497,00
7 647,53
Miejski Zarząd Oświaty
157 300,00
148 399,68
Szkoła Podstawowa Nr 1
1 250,00
943,00
Szkoła Podstawowa Nr 2
800,00
1 903,18
Szkoła Podstawowa Nr 3
1 000,00
1 016,01
Szkoła Podstawowa Nr 4
1 200,00
1 130,04
Szkoła Podstawowa Nr 8
1 050,00
1 481,97
Szkoła Podstawowa Nr 17
1 600,00
1 697,92
Szkoła Podstawowa Nr 19
1 000,00
1 205,92
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
800,00
487,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
750,00
595,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
1 550,00
1 684,00
Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej
1 000,00
372,00
Zespół Szkół Specjalnych
900,00
383,00
Zespół Szkół Ekonomiczno 3 050,00
4 596,83
Usługowych
Poradnia Psychologiczno 400,00
4 111,86
Pedagogiczna
Młodzieżowy Dom Kultury
1 120,00
105,00
Przedszkole Miejskie Nr 1
350,00
115,00
Przedszkole Miejskie Nr 2
500,00
353,00
Przedszkole Miejskie Nr 3
500,00
145,00
Przedszkole Miejskie Nr 4
750,00
147,00
Przedszkole Miejskie Nr 7
950,00
235,00
Przedszkole Miejskie Nr 8
800,00
242,00
Przedszkole Miejskie Nr 9
800,00
287,00
Przedszkole Miejskie Nr 11
800,00
227,00
Przedszkole Miejskie Nr 12
800,00
198,00
Przedszkole Miejskie Nr 13
800,00
283,00
Ogółem
269 224 703,50 243 402 181,86

0,0
102
94,3
75,4
237,9
101,6
94,2
141,1
106,1
120,6
60,9
79,3
108,6
37,2
42,6

173 089,00
993 548,00
8 491 207,40
5 307 550,73
3 264 307,00
2 540 641,61
2 978 200,74
5 053 491,05
6 174 620,91
3 821 612,65
2 481 782,25
3 315 262,51
4 897 170,74
1 998 033,91
2 228 858,76

172 957,35
978 643,39
8 241 382,06
5 281 043,82
3 179 747,06
2 480 927,59
2 889 262,83
4 986 061,66
6 088 335,39
3 676 435,42
2 424 476,31
3 281 052,23
4 767 355,40
1 948 204,33
2 190 904,77

99,9
98,5
97,1
99,5
97,4
97,6
97,0
98,7
98,6
96,2
97,7
99,0
97,3
97,5
98,3

150,7

4 410 993,59

3 282 823,94

74,4

1028,0

1 073 826,62

1 000 353,82

93,2

722 772,00
663 532,97
681 062,00
670 299,98
1 522 469,00
1 462 183,08
927 544,00
906 169,90
940 711,00
932 903,91
1 346 146,00
1 328 737,86
1 393 890,00
1 356 494,00
1 586 792,00
1 584 899,58
1 183 659,00
1 172 879,61
1 175 406,00
1 108 053,20
1 707 024,00
1 705 411,34
279 503 269,50 239 241 619,28

91,8
98,4
96,0
97,7
99,2
98,7
97,3
99,9
99,1
94,3
99,9
85,6

Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku
do lat 3

98,2

3 125 516,40

3 125 504,22 100,00

100,00

475 564,00

475 558,46 100,00

0,0

244 758,95

244 010,85

9,4
32,9
70,6
29,0
19,6
24,7
30,3
35,9
28,4
24,8
35,4
90,4

99,7
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Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach
ogółem
W roku 2018 wykonanie wydatków bieżących w wydatkach ogółem kształtowało się na
poziomie 93,00%, a wydatków majątkowych na poziomie 7,00%.
Wykonanie wydatków bieżących w wydatkach ogółem

Lp.

Treść

Wykonanie za 2018 r.

1. Wydatki
1.1. wydatki bieżące
1.2. wydatki majątkowe

% udział do ogółu wydatków

239.241.619,28
222.474.327,83
16.767.291,45

100,00%
93,00%
7,00%

Wykonanie przychodów budżetowych
W roku 2018 Miasto Świętochłowice nie zrealizowało planowanych przychodów
w wysokości 15.028.925,00

zł, w tym:

▪

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 15.000.000 zł,

▪

przychodów z pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego w kwocie 28.925,00 zł.

Ponadto w roku 2018 dwukrotnie otrzymano negatywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie możliwości wykupu przez miasto Świętochłowice
obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000,00 zł:
▪

Uchwała Nr 4200/III/57/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – opinia negatywna,

▪

Uchwała Nr 4200/III/108/2018 z dnia 18 maja 2018 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – opinia negatywna.

Wykonanie rozchodów budżetowych
Wykonanie

rozchodów

Miasta

Świętochłowice

kształtowało

się

na

poziomie

4.353.250,82 zł.
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W roku 2018 dokonano spłaty:
▪ linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu miasta z 2017 roku w wysokości
3.059.458,26 zł
▪ pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 117.161,00 zł
▪ pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 852.631,56 zł
▪ kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 324.000,00 zł

Dotacje pozyskane przez miasto
W roku 2018 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje w łącznej wysokości

70.407.753,33 zł. Dotacje stanowią 28,92% wykonania dochodów w roku 2018.
Dotacje pozyskane w 2018 r.

Otrzymane dotacje
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. na własne
zadania bieżące
Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy
i powiatu
RAZEM DOTACJE CELOWE:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich na realizację zadań bieżących
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych
RAZEM DOTACJE CELOWE + Z BUDŻ. UE:

Kwota
5.413.054,94 zł
389.446,85 zł
816.846,00 zł
6.795.901,32 zł
48.255.721,82 zł
119.646,23 zł
481.334,71 zł
119.784,76 zł
5.294.654,00 zł
67.686.390,63 zł

1.894.631,42 zł
826.731,28 zł
70.407.753,33 zł
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▪

Plan dotacji na zadania bieżące własne
gminy i powiatu wykonany został

▪

w 89,0%.
▪

Realizacja planu dotacji na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat wykonany

wykonany został w 99,9%.
▪

został w 99,0%.
▪

Realizacja planu dotacji celowej na
zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie zamknęła się
na poziomie 98,1%.

Plan dotacji
na
zadania
bieżące
realizowane na podstawie porozumień
z organami
administracji
rządowej

Plan dotacji na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego
wykonany został w 107,1%.

▪

Wykonanie dotacji kształtowało się
prawidłowo w granicach

100,0%

planu.

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty otrzymanej dotacji na realizację w/w zadań,
pozostałość środków zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w styczniu bieżącego roku.
W 2018 roku do budżetu miasta nie wpłynęły planowane dotacje z budżetu państwa
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz
z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach –
etap I” w kwocie

5.635.000,00 zł,

oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji celowej na dofinansowanie odtworzenia ścieżki
dydaktycznej na użytku ekologicznym „Lasek Chropaczowski” w kwocie 30.000,00 zł.
Natomiast otrzymano nieplanowaną dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki z tytułu
refundacji za realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu pn. ”Strefy aktywności
sportowych – place zabaw” w kwocie 50.000,00

zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
W roku 2018 plan dochodów w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonany został
w 66,2% planu i zamknął się kwotą 2.721.362,70 zł, w tym:
▪

na realizację zadań bieżących w kwocie 1.894.631,42 zł tj. 85,0% planu,

▪

na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 826.731,28 zł tj. 22,9% planu.
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
otrzymano z tytułu realizacji następujących zadań:
▪

▪

zadanie bieżące w ramach programu
realizowanego przez Zespół Szkół
Ekonomiczno-Usługowych pn. „Wiele
kwalifikacji – pewna praca” w kwocie
65.500 zł
zadanie bieżące w ramach programu
„Staże zawodowe uczniów ZSE-U”
w kwocie 60.329,19 zł

▪

zadanie bieżące w ramach programu
„Rozwijam
zawodowe
skrzydła”
w kwocie 289.251,24 zł

▪

zadanie bieżące w ramach programu
„Kreatywne
szkoły”
w
kwocie
338.549,69 zł

▪

zadanie bieżące w ramach programu
realizowanego przez Centrum Integracji
Społecznej pn. „Animacja działań
społecznych w środowisku lokalnym” w
kwocie 283.866,80 zł

▪

▪

zadanie
w
ramach
programu
realizowanego przez Centrum Integracji
Społecznej pn. „Eurobiznes” w kwocie
553.912,63 zł
zadanie bieżące w ramach program
„Coby Starzikom żyło się lepiej”
w kwocie 146.191 zł

▪

zadanie bieżące w ramach programu
„Działanie i wsparcie w życiu i na starcie”
w kwocie 233.652,08 zł

▪

zadanie bieżące realizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w ramach
programu pn. ”Znajdź swoje miejsce”
w kwocie 159.278,79 zł

▪

zadanie bieżące w ramach programu pn.
”I Ty to potrafisz – rozwój kompetencji
cyfrowych mieszkańców Świętochłowic”
w kwocie 56.000,00 zł

▪

zadanie
inwestycyjne
pn.
„Termomodernizacja budynku PUP
w Świętochłowicach
w
kwocie
422.495,84 zł

▪

zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa
jakości środowiska miejskiego gminy
Świętochłowice – remediacja terenów
zdegradowanych i zanieczyszczonych
w rejonie
stawu
„Kalina”
wraz
z przywróceniem jego biologicznej
aktywności” w kwocie 103.504,50 zł

▪

zadanie inwestycyjne pn. „ Jasno,
oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja
systemu
oświetlenia
ulicznego
na terenie Świętochłowic” w kwocie
8.830,94 zł

Natomiast do końca 2018 roku nie wpłynęły do budżetu miasta zaplanowane dotacje
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację
następujących zadań inwestycyjnych:
▪

na zadanie pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem
wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych” w kwocie 587.000,00 zł,
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▪

na zadanie pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy
ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną”
w kwocie 110.500,00 zł,

W porównaniu do roku 2017 otrzymane dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach

815.246,28 zł,
na realizację zadań bieżących były niższe o 1.070.739,55 zł.
budżetu środków europejskich były wyższe o kwotę

natomiast

Wynik finansowy budżetu
W

roku

2018

dochody

budżetowe

zostały

zrealizowane

w

wysokości

243.402.181,86 zł, co stanowi 90,4% planu. Wydatki wykonano w wysokości
239.241.619,28 zł, co stanowi 85,6% planu. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wynik
finansowy miasta Świętochłowice wykazuje deficyt w wysokości (-) 192.688,24 zł.
Wynik finansowy

Lp.
1.
a.
b.
2.
a.
b.
3.
4.
5.
6.

Treść
Dochody
dochody bieżące
dochody majątkowe
Wydatki
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Wynik operacyjny
Przychody ogółem
Rozchody ogółem
Wynik finansowy (1+4-2+5)

Wykonanie za 2018 r.
243.402.181,86
232.999.417,52
10.402.764,34
239.241.619,28
222.474.327,83
16.767.291,45
4.160.562,58
0,00
4.353.250,82
-192.688,24

Zadłużenie miasta
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Miasto Świętochłowice posiada zadłużenie w wysokości

94.356.761,47 zł.
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Zadłużenie Miasta Świętochłowice

Zadłużenie ogółem, w tym:
1 Pożyczki
2 Kredyty
3 Obligacje
4 Zobowiązania wymagalne

94.356.761,47
7.694.027,28
2.904.000,00
71.050.000,00
12.708.734,19

Poręczenia Miasta Świętochłowice

Poręczenia:
1 ChŚPWiK
2 ZOZ
Prolongowane składki ZUS
(kwota nie zawiera opłat prolongacyjnych)

4.584.384,55
1.050.744,00
3.533.640,55
3.437.888,03

Miasto posiada zadłużenie z tytułu:
▪

emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71.050.000,00 zł, których
termin spłaty przypada na lata 2019-2030,

▪

uzyskanej pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.343,00 zł, której termin spłaty przypada na rok 2019,

▪

uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 7.673.684,28 zł,
której spłata przypada na lata 2019-2027,

▪

uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie
2.904.000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2019-2027,

Zobowiązania

wymagalne

miasta

na

dzień

31

grudnia

2018

r.

wynoszą

12.708.734,19 zł:
▪

w Urzędzie Miejskim w kwocie 11.215.325,94 zł, w tym między innymi z tytułu wpłat gmin
na związek KZK GOP i GZM, z tytułu zakupu energii elektrycznej i zakupu usług zadań
remontowych i inwestycyjnych od kontrahentów,

▪

w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 350.029,02 zł, z tytułu opłat za umieszczenie
mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej, z tytułu dodatków mieszkaniowych
oraz porozumień dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych,

▪

w Miejskim Zarządzie Oświaty w kwocie 703.647,48 zł, z tytułu dotacji dla Salezjańskiego
Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko”,
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▪

w 25 placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych w kwocie 439.486,29 zł
z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu usług i energii oraz
w kwocie 245,10 zł z tytułu realizacji dochodów własnych,

▪

w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 0,36 zł, z tytułu noty odsetkowej.

W budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne za rok 2018, których termin
płatności przypada w roku 2019. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach
budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 30.550.506,34

zł.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:
▪

podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy
od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2018 roku,

▪

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok (13-ta pensja),

▪

faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2019,

▪

faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2019.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2018 r.

L.p
1
2
3
4

Jednostki budżetowe

Zobowiązania niewymagalne

6
7

Urząd Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"
Powiatowy Urząd Pracy
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w
rodzinie "PRZYSTAŃ"
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

8

Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"

466 993,16 zł

9

Centrum Integracji Społecznej

144 732,53 zł

5

10 Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3
11 Rodzinny Dom Dziecka nr 1
12 Środowiskowy Dom Samopomocy
13 Miejski Zarząd Oświaty
14

Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (25
jednostek)
Ogółem zobowiązania niewymagalne

17 354 098,72 zł
977 014,33 zł
548 016,59 zł
306 754,25 zł
25 210,26 zł
11 523,22 zł
15 018,37 zł

140 849,97 zł
4 772,36 zł
46 744,84 zł
1 767 249,06 zł
8 741 528,68 zł
30 550 506,34 zł
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Ponadto na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych)
zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi

4.584.384,55 zł

i dotyczy ChŚPWiK w kwocie 1.050.744,00 zł oraz ZOZ w kwocie 3.533.640,55 zł.

Należności finansowe w budżecie miasta
Należności finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły

35.970.598,97 zł i obejmują następujące należności:
▪

▪
▪
▪
▪

należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 178.698,30 zł (należności
rozłożone na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności)
depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych)
w kwocie 2.398.991,81 zł
gotówka (środki w kasach jednostek budżetowych) w kwocie 413,43 zł
należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności
wymagalne w kwocie 32.641.770,50 zł
pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek
na ubezpieczenia społeczne oraz inne w kwocie 750.724,93 zł
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Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
Harmonogram spłaty w ujęciu wieloletnim

Razem kredyty
Razem pożyczki
Razem obligacje
SUMA

Całkowita
wysokość
zobowiązań
4 200 000,00
11 166 174,00
87 800 000,00
103 166 174,00

Zadłużenie
2019
na dzień
31.12.2018
raty + odsetki
2 904 000,00
641 390,40
7 694 027,28
945 848,15
71 050 000,00 5 664 543,74
81 648 027,28 7 251 782,29

raty + odsetki
632 071,73
917 110,81
8 865 893,74
10 415 076,28

raty + odsetki
raty + odsetki raty + odsetki
622 337,40
612 810,90
603 284,40
908 401,49
900 106,84
891 302,16
9 341 543,05
9 120 187,49
6 643 312,49
10 872 281,94 10 633 105,23
8 137 899,05

2025
2026
raty + odsetki raty + odsetki
348 631,40
339 104,90
874 292,35
865 771,86
5 807 050,00 6 641 600,00
7 029 973,75 7 846 476,76

2027
raty + odsetki
317 578,40
857 239,89
6 691 050,00
7 865 868,29

2028
raty + odsetki

Razem kredyty
Razem pożyczki
Razem obligacje
SUMA

2024
raty + odsetki
358 261,33
882 729,12
6 483 624,99
7 724 615,44

2020

2021

7 742 050,00
7 742 050,00

2022

2029
raty + odsetki
7 490 800,00
7 490 800,00

2023

2030
raty + odsetki
7 245 400,00
7 245 400,00

Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia
Na dzień 31 grudnia 2018 r. miasto Świętochłowice nie posiadało wolnych środków.
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Wykonanie wydatków inwestycyjnych / majątkowych w roku 2018
14.267.291,45 oraz wniosło wkłady do spółek prawa
handlowego w wysokości 2.500.000,00 zł, co daje łączną kwotę 16.767.291,45 zł. Stanowi to 43,59% w stosunku do planu.
W roku 2018 Miasto Świętochłowice wykonało zadania inwestycyjne w kwocie:

Paragraf

Rozdział

Dział

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku

Nazwa zadania

Przebudowa dróg powiatowych, w tym:
- Przebudowa ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach,
- Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach
(od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom),
- Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy miasta Bytom.
Przebudowa dróg gminnych, w tym:
- Przebudowa ulicy Chrobrego
- Przebudowa ulicy Harcerskiej
- Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa odcinka ul.
Piechaczka w Świętochłowicach wraz z wymianą nawierzchni odcinka drogi dojazdowej"
Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi wewnętrznej wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego przy ul.
Zubrzyckiego 12-18
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60015

6050

600

60016

6050

600

60017

6050

700

70005

6060

Nabycie nieruchomości przy ul. Sikorskiego 9 oraz na przeniesieniu przez Gminę Świętochłowice na rzecz
ŚDSM Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Mickiewicza.

700
750

70095
75023

6050
6050

Budowa mieszkań komunalnych
Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego

Plan
wydatków
majątkowych

Wykonanie
wydatków
majątkowych

%
wykon.

3 771 300,00

2 893 302,61

76,72

4 483 150,00

4 314 007,59

96,23

94 140,00

94 132,76

99,99

90 000,00

39 928,98

44,37

217 520,00
159 380,00

152 520,00
159 379,38

70,12
100,00
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Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Opłata na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za korzystanie z rozwiązania
informatycznego pn. Portal Starosty
- Zakup sprzętu serwerowego oraz oprogramowania, wdrożenie systemu do obsługi transmisji sesji Rady
Miejskiej, zakup oprogramowania użytkowego służącego do zarządzania infrastrukturą informatyczną wraz z
systemem pomocy zdalnej
- Zakup licencji dostępowej do platformy służącej do obsługi Zamówień Publicznych
Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Zakup czterech samochodów
- Zakup alkomatu Drager 9510 IR
Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"
Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach"
- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w
formule "zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych"
- Wykonanie nawierzchni z amortyzujących płyt gumowych wokół urządzeń zabawowych na terenie Szkoły
Podstawowej nr 1
- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa boiska do minisiatkówki
przy Szkole Podstawowej nr 2
Zawarcie umowy na prowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10
Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu oraz zagrody śmietnikowej wraz z wymianą nawierzchni
utwardzonych ciągów w Przedszkolu Miejskim nr 9
- Rozbudowa istniejącego placu zabaw poprzez montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na terenie
Przedszkola Miejskiego nr 9
- Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4
- Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 12
- Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7
- Sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjną wraz z aktualizacją audytów energetycznych
dla zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9

253 351,00

233 585,50

92,20

132 500,00

131 804,90

99,48

40 000,00

39 900,01

99,75

238 142,00

44 280,00

18,59

842 000,00

0,00

0,00

631 320,00

620 369,16

98,27
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801

80104

6060

Zakup sprzętu kuchennego (zmywarki) w Przedszkolu Miejskim Nr 4 oraz Przedszkolu Miejskim Nr 7

8 518,00

8 517,27

99,99

801

80110

6050

Sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych
dla zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej

11 500,00

-

0,00

801
801

80120
80120

801

80130

6050
6060
6057
6059

Przebudowa nawierzchni placu szkolnego przy ZSO nr 2
Zakup sztandaru szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia oraz usunięcie barier
dla niepełnosprawnych w ZSEU

157 278,00
5 600,00

157 277,50
5 523,24

100,00
98,63

690 588,00

-

0,00

852

85219

6050

Wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy ul. Katowickiej 35 oraz wymiana okien na ul. Bytomskiej

80 000,00

29 999,70

37,50

852

85232

6237
6239

Dotacje inwestycyjne dla dwunastu uczestników projektu "EUROBIZNES"

300 000,00

299 992,26

100,00

853

85324

6060

Zakup samochodu OPEL VIVARO w ramach programu wyrównania różnic między regionami III

140 000,00

134 780,00

96,27

853

85333

6057
6059

Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w
infrastrukturze publicznej

4 485 460,00

537 506,57

11,98

900

90002

6050

Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów do projektu na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach

2 460,00

2 460,00

100,00

900

90002

6060

Zakup systemu informatycznego do obsługi klienta e-bok oraz aplikacji na telefony komórkowe ECO
harmonogram

30 000,00

-

0,00

900

90004

6050

Realizacja zadania pn. "Urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach,
w tym budowa fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu"

155 000,00

138 354,76

89,26

79 500,00

74 415,00

93,60

Wydatki inwestycyjne, w tym:

900

90015

6050

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego wzdłuż gminnych będących
przedłużeniem ul. Piotra Niedurnego, w sąsiedztwie ROD "Waryński" w Świętochłowicach, w oparciu o słupy
stalowe z oprawami LED wraz z wykonaniem zasilania kablowego ziemnego i włączeniem do istniejącej sieci
energetycznej.
- Wykonanie i zabudowanie 3 tablic pamiątkowych, promujących projekt" Jasno, oszczędnie, bezpiecznie modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic", dofinansowany z Metropolitalnego
Funduszu Solidarności.
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Wydatki inwestycyjne, w tym:
6057
900

90015
6059

900

90019

6050

- Jasno, oszczędnie, bezpieczne - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic
- Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji
- Zawarcie umowy na wykonanie i zabudowanie we wskazanych miejscach 4 sztuk wolnostojących tablic
pamiątkowych promujących projekt dofinansowany ze środków unijnych,
Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Odtworzenie ścieżek dydaktycznych na użytkach ekologicznych "Las na Górze Hugona", "Staw Foryśka",
"Lasek Chropaczowski",
- Urządzenie parku miejskiego Podgórze w rejonie ul. Śląskiej w Świętochłowicach,

1 283 202,00

1 273 672,73

99,26

1 011 000,00

512 299,35

50,67

572 588,00

384 379,00

67,13

1 486 997,00

1 351 462,19

90,89

90 180,00

-

0,00

- Urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowa
fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu
900

90019

6230

Dofinansowanie dla mieszkańców miasta do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz
do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków
Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Urządzenie parku miejskiego Podgórze w rejonie ul. Śląskiej w Świętochłowicach,
- Urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowa
fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu

900

90095

6050

921

92109

6050

- Zawarcie umowy na roboty budowlane
- Zawarcie umowy na dostawę i montaż czterech zewnętrznych ekspozytorów wraz z tablicami
informacyjnymi opisującymi przestrzeń oraz obiekty zlokalizowane w otoczeniu skweru miejskiego przy ul.
Katowickiej 30a i 30b w Świętochłowicach
- Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy ul.
Krasickiego w Świętochłowicach
- Zawarcie umowy na przyłączenie do sieci dystrybuującej oświetlenia terenu przy ul. Stawowej / Bytomskiej
w ramach planowanego do realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni parku miejskiego
"Wąwóz" w Świętochłowicach - budowa otwartej strefy aktywności, ciągów pieszych oraz oświetlenia
terenu.
Remont sanitariatów w budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach
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921

92109

6220

921

92116

6220

921

92118

6229

926

92601

6050

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

55 000,00

-

0,00

390 000,00

390 000,00

100,00

149 776,00

86 200,50

11 097 000,00

157 240,49

1,42

11 100,00

0,00

0,00

1 722 671,00

0,00

0,00

34 968 221,00

14 267 291,45

40,80

2 500 000,00
1 000 000,00

2 500 000,00
-

100,00
0,00

Razem wniesienie wkładów:

3 500 000,00

2 500 000,00

71,43

Razem zadania inwestycyjne i wniesienie wkładów:

38 468 221,00

16 767 291,45

43,59

Prace budowlano-montażowo-remontowe oraz doposażenie budynku Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki
Publicznej
Udzielenie dotacji celowej na wkład własny dotyczący zadania: Digitalizacja i udostępnienie zbiorów
Muzeum Powstań Śląskich
Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudową i termomodernizacją
budynku siedziby OSiR "Skałka"
- Finansowanie umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru
audytorskiego podczas realizacji w/wym. Inwestycji.
- Modernizacja boiska rekreacyjnego o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowanego przy ul. Granitowej,

926

92604

6050

926

92604

6059

- Dostawa i montaż stołu do gry w ping-ponga przy ul. Granitowej
- Modernizacja boiska rekreacyjnego przy ul. Łagiewnickiej (budowa piłkochwytu).
Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania:
Termomodernizacja budynku OSiR Skałka.
Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach
- Finansowanie umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru
audytorskiego podczas realizacji w/wym. Inwestycji.
Razem zadania inwestycyjne:

700
851

70001
85111

6010
6010

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MPGL
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - ZOZ
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Wieloletnia Prognoza Finansowa
W roku 2018 została opracowana Wieloletnia
Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice
obejmująca lata 2018– 2035.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje
przedsięwzięć
określono
początkowo
do 2022 roku, wydając je w maju do 2023
roku.

Całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz
obligacji zaplanowano do 2035 roku.
Sporządzenie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej oparto na analizie realizacji
wielkości budżetowych w latach poprzednich

oraz na realistycznym poziomie dochodów,
a co za tym idzie możliwości realizacji
wydatków na lata objęte prognoz
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Limity zadłużenia
Limity zadłużenia w latach 2019-2023
LIMITY ZADŁUŻENIA
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych
o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

2019

2020

2021

2022

2023

3,45%

4,65%

4,62%

4,70%

3,86%

3,45%

4,65%

4,62%

4,70%

3,86%

3,45%

4,65%

4,62%

4,70%

3,86%

9,08% 11,41% 12,36%

8,46%

4,24%

5,91%

7,71%

8,57%

10,95% 10,74%

3,69%

5,48%

8,57%

10,95% 10,74%

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
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Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata
Nadwyżka operacyjna (bieżąca) to dodatni wynik między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu. Informuje o środkach
finansowych które pozostają po pokryciu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku braku nadwyżki operacyjnej, to jednostka ta albo wyprzedaje majątek samorządowy, albo "żyje na kredyt", pożyczając
pieniądze na zaspokajanie bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej.
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
2019
2020
2021
2022
2023
2016
2017
2018
200 636 827,28 216 540 109,93 232 999 417,52 233 203 952,00 235 300 000,00 237 411 972,00 239 500 000,00 241 600 000,00
199 026 099,27 217 568 424,21 222 474 327,83 215 360 632,00 208 353 048,00 207 310 059,00 220 778 020,30 234 808 493,20

L.p.

Wyszczególnienie

1.
2.

DOCHODY BIEŻĄCE
WYDATKI BIEŻĄCE

A.1

WYNIK OPERACYJNY
BRUTTO (1-2+6+7))

2 510 435,95

2 423 920,91

12 415 716,44

17 843 320,00

26 946 952,00

30 101 913,00

18 721 979,70

6 791 506,80

3.

Obsługa zadłużenia

2 518 194,40

2 570 681,80

2 860 819,06

2 804 807,29

2 688 444,28

2 445 649,94

2 206 473,23

1 961 267,05

4.

Wykup obligacji

4 250 000,00

6 250 000,00

0,00

3 250 000,00

6 550 000,00

7 250 000,00

7 250 000,00

5 000 000,00

5.

Spłata zaciągniętych
kredytów i pożyczek

1 374 099,56

1 344 787,56

4 353 250,82

1 196 975,00

1 176 632,00

1 176 632,00

1 176 632,00

1 176 632,00

6.

"wolne środki"

617 034,37

1 544 664,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Spłata zobowiązań
szpitala

282 673,57

1 907 570,32

1 890 626,75

A.2

WYNIK OPERACYJNY
NETTO (A.1-3-4-5)

-5 631 858,01

-7 741 548,45

5 201 646,56

10 591 537,71

16 531 875,72

19 229 631,06

8 088 874,47

-1 346 392,25
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Budżet obywatelski
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku wynosiła 750
na każdą z dzielnic miasta przypadała więc kwota 150

000 zł,

000 zł. Złożono łącznie 21 wniosków, siedem z nich nie spełniało warunków

formalnych, 14 pozostałych zostało zakwalifikowanych do głosowania za pośrednictwem ankiet.

Zadania poddane pod głosowanie mieszkańców oraz wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice 2018
Dzielnica

Nazwa zadania
Organizacja stref gier i zabaw wraz z modernizacją obiektów sportowych na terenach przyszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2
przy ul. Wyzwolenia 50, Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul.
Licealnej 1

Centrum

Liczba głosów
785 | Przyjęty do
realizacji

Wnioskodawcy: Gerda Król, Bożena Wojciechowska-Zbylut, Jerzy Migoń – Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic
Monitoring w Szkole Podstawowej nr 3 w Świętochłowicach przy ul. Chopina 1

179

Wnioskodawca: Katarzyna Kusy

Chropaczów

Kompleksowa rozbudowa stref aktywnego wypoczynku i rekreacji poprzez wzbogacenie placu zabaw w rejonie ulic Chorzowskiej
i Bieszczadzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń zabawowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz budowa tzw. „siłowni
pod chmurką” dla dorosłych przy boisku na ul. Ślęzan.
Oczyszczenie oczek wodnych na Osiedlu Brzezina oraz tereny użytku ekologicznego tzw. „lasek chropaczowski” wraz z
nasadzeniem drzew/krzewów, jak również rewitalizacja traktu pieszo-rowerowego łączącego ulice Sudecką z Tatrzańską

118 | Przyjęty
do realizacji

Wnioskodawcy: Jadwiga Garbaciok, Henryk Kurek - Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic

Lipiny

Przebudowa i modernizacja placu zabaw, modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych w postaci chodników poprzez
wymianę ich nawierzchni przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Świętochłowicach przy ul. B. Chrobrego 6
Wnioskodawca: Sylwia Gutkowska

251 | Przyjęty
do realizacji
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Plac zabaw, parking oraz zabudowa śmietnika pomiędzy ulicami Św. Jana 1-5, Chorzowska 87-93,
Imieli 2, Wallisa 5,7,9,10

214

Wnioskodawcy: Dorota Wichura, Sylwia Grzybowska
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19 i naprawa częściowej elewacji budynku szkoły
182
Wnioskodawca: Elżbieta Kubat
Plac zabaw dla dzieci przy ul. Sądowej 5 lub 8
73
Wnioskodawca: Aneta Solich
Wykonanie miejsc parkingowych i placu zabaw przy ul. Krasickiego
(działki ewidencyjne nr 1536, 1676, 1678)

203 | Przyjęty do
realizacji

Wnioskodawca: Adam Jankowiak
Bezpieczny szkolny przystanek – bezpieczne miejsce przesiadkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w
Świętochłowicach przy ul. Zubrzyckiego 38. Miejsce postojowe dla autokarów wycieczkowych wraz z adaptacją części terenu na
parking rowerowy dla dzieci przyjeżdżających na rowerach do szkoły
Piaśniki

103

Wnioskodawca: Jerzy Wawrzyczek – Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic
Rewitalizacja terenów zielonych między ulicami Zubrzyckiego, Krasickiego, Bytomską, Powstańców Śląskich
18
Wnioskodawca: Marzena Penkala
Klimatyzacja i oświetlenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wiśniowej 9
Wnioskodawca: Zofia Pogoda – Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic

Zgoda

Budowa placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią oraz modernizacją piaskownicy na terenie Przedszkola Miejskiego
nr 4 przy ul. Mielęckiego 19 oraz stworzenie skweru rekreacyjnego w parku przy Centrum Kultury Śląskiej Zgoda

244 | Przyjęty
do realizacji

211

Wnioskodawca: Natalia Nowak

53

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez zastosowanie lepszego oświetlenia na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na
terenie dzielnicy

137

Wnioskodawca: Dawid Malcherek
Psia zgoda. Zagospodarowanie nieużytków przy ul. Wojska Polskiego na wybieg dla psów z torem do agility
38
Wnioskodawca: Łukasz Respondek – Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic

Stan zaawansowania prac w projektach wybranych do realizacji przedstawia się następująco:
Centrum
Organizacja stref gier i zabaw wraz z modernizacją obiektów sportowych na terenach przyszkolnych SP 2, SP 4, ZSO1:
▪
▪
▪

Szkoła Podstawowa nr 2 – opracowano dokumentację projektową budowy boiska do mini siatkówki (koszt 12 177 zł), planowany koszt
realizacji rzeczowej zadania wynosi ok. 97 000,00 zł.
Szkoła Podstawowa nr 4 – opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy budynku szkoły (koszt 44 280 zł),
planowany koszt realizacji rzeczowej oszacowano na ok. 1 047 000,00 zł.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – wykonano remont nawierzchni poliuretanowej boiska do siatkówki, umowna wartość robót
budowlanych wyniosła 89 335,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Chropaczów
▪

Kompleksowa rozbudowa stref aktywnego wypoczynku i rekreacji poprzez wzbogacenie placu zabaw w rejonie ulic Chorzowskiej
i Bieszczadzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń zabawowych dla dzieci niepełnosprawnych - w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Wartość prac
projektowych i robót budowlanych wyniosła 614 813,04 zł. Niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały konieczność przesunięcia
terminu wykonania robót, aktualnie prace dobiegają końca.

▪

Budowa tzw. „siłowni pod chmurką” dla dorosłych przy boisku na ul. Ślęzan – przeprowadzono dwa, następujące po sobie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w ramach których przewidziano m.in. wykonanie budowy siłowni plenerowej przy boisku sportowym
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na południowym obrzeżu osiedla „Brzezina” w okolicy ul. Ślężan. Oba postępowania zostały unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej
oferty nie podlegającej odrzuceniu. Zadanie nie zostało więc wykonane w 2018 r. W związku z brakiem zabezpieczenia środków wbudżecie
gminy na 2019 r. odstąpiono od jego wykonania w 2019 r.
▪

Oczyszczenie oczek wodnych na Osiedlu Brzezina oraz terenu użytku ekologicznego tzw. „lasku chropaczowskiego” wraz z nasadzeniem
drzew/krzewów – realizacja zadania okazała się przekraczać kwotę przewidzianą na realizację zadania.

▪

Rewitalizacja traktu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Sudecką z Tatrzańską, kosztem 115.620 zł, została zrealizowana.

Lipiny
▪

Przebudowa i modernizacja placu zabaw, modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych w postaci chodników poprzez wymianę ich
nawierzchni przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Świętochłowicach przy ul. B. Chrobrego. W ramach zadania przebudowano i zmodernizowano
plac zabaw oraz wymieniono nawierzchnię chodników – łączny koszt robót przekroczył 280.000 zł.

Piaśniki
▪

Wykonanie miejsc parkingowych i placu zabaw przy ul. Krasickiego – opracowano dokumentację (wartość 35 055 zł) obejmującą całość
zadania. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na budowę miejsc parkingowych
na kwotę 174 926,44 zł – zadanie zostało zrealizowane.

▪

W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na budowę placu zabaw nie złożono żadnej oferty, zadanie nie zostało zrealizowane w 2018
r. Brak zabezpieczenia środków na realizację zadania w budżecie gminy na 2019 r. spowodował, że odstąpiono od jego wykonania.

Zgoda
Klimatyzacja i oświetlenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wiśniowej 9 – zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację
wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej oraz zamontowano oświetlenie. Łączna wartość prac projektowych i robót budowlanych obu zadań
przekroczyła 175 tys. zł.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Spółka MPGK powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach, założonego w roku
1952, w jednoosobową spółkę Gminy Świętochłowice, na mocy oświadczenia woli
Prezydenta Miasta, złożonego w akcie notarialnym z dnia 7 września 1998 roku Repertorium
„A” nr 15126/98 z późniejszymi zmianami.
Główny przedmiot działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) to:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

38, 21, Z, obróbka i usuwanie odpadów
innych niż niebezpieczne
38, 11, Z, zbieranie odpadów innych niż
niebezpieczne
38, 12, Z, zbieranie odpadów
niebezpiecznych
38, 22, Z, przetwarzanie i
unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych
38, 32, Z, odzysk surowców z
materiałów segregowanych
39, 00, Z, działalność związana z
rekultywacją i pozostała działalność

▪
▪
▪
▪

usługowa związana z gospodarką
odpadami
46, 77, Z, sprzedaż hurtowa opadów
i złomu
56, 29, Z, pozostała usługowa
działalność gastronomiczna
96, 03, Z, pogrzeby i działalność
pokrewna
96, 09, Z, pozostała działalność
usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku w Spółce zatrudnione były 32

osoby, przy

31,6 etatach. W roku 2018 Spółka świadczyła usługi poprzez dwa zakłady branżowe:
▪
▪

Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Pogrzebowy

W 2018 r. kontynuowano rozpoczętą w roku
2017
reorganizację,
polegającą
na
wyodrębnieniu ze struktur przedsiębiorstwa
nowej spółki „córki” pn. Miejskie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w
Świętochłowicach Sp. z o.o. (zwanej dalej
MPUK). Celem było zapewnienie możliwości
realizowania przez MPUK powierzanych przez
Gminę Świętochłowice zadań własnych
w trybie zamówień z wolnej ręki –
tzw. „in house”.

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwałą
z dnia 27 września 2017 roku wyraziła zgodę
na utworzenie przez MPGK wraz z Gminą
Świętochłowice
nowej
spółki
oraz
wniesienie do niej aportem zorganizowanej
części przedsiębiorstwa MPGK. MPGK objęło
w nowej spółce 99 udziałów, natomiast
1 udział objęła Gmina Świętochłowice.
W dniu 15 grudnia 2017 roku, na podstawie
zawartej umowy, MPGK wniosło aportem do
MPUK zorganizowaną część przedsiębiorstwa
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w postaci Zakładu Ulic i Transportu oraz
Zakładu Oczyszczania Miasta wraz z całym
zapleczem administracyjno–biurowym oraz
bazą transportowo-sprzętową zlokalizowaną
przy ul. Łagiewnickiej 76 w Świętochłowicach.

Przejęcie
zorganizowanej
części
przedsiębiorstwa nastąpiło w okresie od 1 do
15 styczna 2018 roku. W zamian MPGK objęło
dodatkowe udziały w podwyższonym kapitale
zakładowym MPUK. Wraz z zakładami do
MPUK przeniesieni zostali zatrudnieni w nich
pracownicy.

Działalność MPGK w roku 2018 w podziale na zakłady branżowe
Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO)
Stan zatrudnienia ZGO na koniec 2018 roku wynosił 25 pracowników. Przedmiotem
działalności Zakładu Gospodarki Odpadami jest:
a) zarządzanie i bieżąca eksploatacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Świętochłowicach wraz z kwaterą na odpady niebezpieczne zawierające
azbest;
b) przetwarzanie selektywnie zbieranych odpadów zielonych w instalacjach kompostowni
pryzmowej (RIPOK) i kontenerowej;
c) przetwarzanie odpadów komunalnych w instalacji sortowni odpadów;
d) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK.
Ad. a)
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
sprawuje
zarząd
nad
składowiskiem
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Świętochłowicach od roku 1993.

Od września 2004 roku obowiązki związane
z bieżącą eksploatacją składowiska odpadów
zostały przekazane do nowo utworzonego
Zakładu Gospodarki Odpadami.

12,17 ha, w tym część przeznaczona
odpadów obejmuje 7,076 ha. Resztę terenu stanowią m. in.:
Składowisko stanowi obszar

▪
▪
▪
▪
▪

pas zieleni sanitarnej składowiska,
drogi technologiczne składowiska,
plac manewrowy wraz z kompostownią
kontenerową KNEER,
place magazynowe odpadów zbieranych
selektywnie – w tym PSZOK,
place
magazynowe
pojemników
na odpady,

▪

▪

▪

do składowania

instalacja odgazowania składowiska
(kontener
stacji
zbiorczej
wraz
z pochodnią),
sortownia
odpadów
wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (hala,
pomieszczenia
socjalne,
place
magazynowe, boksy magazynowe),
kompostownia pryzmowa – RIPOK.

W bieżącej działalności Zakład wykorzystywał następujące urządzenia sprzętowe:
▪

spycharka gąsienicowa T160,

▪

ładowarka Ł-34,
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▪

kompaktor TANA Gx260.

Ponadto do obsługi sortowni odpadów Zakład dysponuje następującymi maszynami:
▪
▪
▪

samochód typu „hakowiec” IVECO,
ładowarka teleskopowa MANITOU,
ładowarka z łyżką AHLMANN,

▪
▪

wózek widłowy JUNGHEINRICH,
zamiatarka przemysłowa (do czyszczenia
posadzek hali).

Ilość odpadów zdeponowanych na składowisku w roku 2018
Kod
Rodzaj odpadu
odpadu

Ilość [Mg]

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

5,02

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

5,00

17 01 82

Inne niewymienione odpady

1,56

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 80

Odpadowa papa

1.125,94

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1.980,92

17 06 05*

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

19,94

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 05 07

14,14

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09
01, 17 09 02 i 17 09 03

6.367,02

19 05 99

Inne niewymienione odpady (stabilizat)

3.838,08

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

1.074,02

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

6.938,31

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

1.398,89

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

807,34

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

283,71

RAZEM:

23,24
227,31

203,66
0,20

24.314,30

Z tytułu składowania w roku 2018 naliczono 1.482.251,00 zł opłaty za korzystanie ze środowiska,
która jest wpłacana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do
31.03.2019 roku. Poza składowaniem, część odpadów została przyjęta jako warstwa
przekładkowa / izolacyjna deponowanych odpadów.
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Ilość odpadów wykorzystana jako warstwa materiału inertnego na składowisku

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość [Mg]

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

179,49

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elemnetów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

568,32

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

500,66

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

4.142,67

70,96

RAZEM:

5.462,10

Ad. b)
Do kompostowni pryzmowej (instalacji
RIPOK) oraz kontenerowej w roku 2018
przyjmowano w większości odpady „zielone”,
czyli liście, trawę i gałęzie oraz odpady

odebrane selektywnie od mieszkańców
Gminy Świętochłowice, tzw. odpady
kuchenne ulegające biodegradacji.

Ilości zebranych i poddanych odzyskowi odpadów ulegających biodegradacji

Kod odpadu

Ilość odpadów poddanych
odzyskowi [Mg]

Rodzaj odpadu

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

3.342,87

RAZEM:

Odpady
powstające
w
procesie
kompostowania i niespełniające wymagań
jakościowych dla nawozów są przekazywane
firmom zewnętrznym do rekultywacji

522,44

3.865,31

terenów zdegradowanych lub składowane na
składowisku. W roku 2018 przekazano
w sumie 2.440,00

Mg tych odpadów.
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Ad. c) Przetwarzanie odpadów komunalnych w instalacji sortowni odpadów
W roku 2016 do sortowni przyjęto 5.017,88
Mg odpadów, w tym 1.647,47 Mg
zmieszanych odpadów komunalnych. Z kolei
w roku 2017 do sortowni przyjęto 3.957,54
Mg odpadów pochodzących wyłącznie
z selektywnej zbiórki z terenu Gminy
Świętochłowice. W roku 2018 do sortowni
przyjęto

4.742,28 Mg

odpadów

pochodzących
wyłącznie
z selektywnej
zbiórki z terenu Gminy Świętochłowice.
Rok 2016 był przełomowy dla Zakładu z uwagi
na zaprzestanie przyjmowania do sortowni
zmieszanych
odpadów
komunalnych,
odbieranych z terenu Gminy Świętochłowice.

Od 2013 roku wszystkie odpady odbierane z
terenu Gminy kierowane były do instalacji
MPGK. Jednak z uwagi na fakt, że sortownia
odpadów nie posiada statusu instalacji
RIPOK, Gmina podjęła decyzję, że od dnia 19
lutego 2016 roku odpady te będą wożone do
instalacji RIPOK w Sosnowcu, z którą zawarte
zostało stosowne porozumienie.
W nowo ogłoszonym przez Gminę przetargu
na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych
odpadów komunalnych również wskazano,
że odpady te muszą trafiać do RIPOK. I tak
od lipca 2016 roku zmieszane odpady
komunalne trafiały do instalacji RIPOK
w Chorzowie, Zabrzu i Dąbrowie Górniczej.

Zestawienie ilości opadów poddanych procesowi segregacji w 2018 roku oraz ilość odpadów odzyskanych

Odpady selektywnie zebrane z terenu Gminy Świętochłowice
Odpady wielkogabarytowe selektywnie zebrane

4.742,28 Mg
722,12 Mg

Wysegregowano:
Surowce wtórne ogółem

818,80 Mg

w tym:
Papier i tektura

266,83 Mg

Szkło

361,96 Mg

Tworzywa sztuczne

137,69 Mg

Opony

12,94 Mg

Metale żelazne

29,04 Mg

Metale nieżelazne

2,04 Mg

Drewno

8,30 Mg

Pozostałe:
Balast (przekazany do odzysku – produkcja paliw alternatywnych)
Balast (przeznaczony do składowania)

888,98 Mg
4.666,53 Mg
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Wysegregowane surowce wtórne były w
roku 2018 przekazywane / sprzedawane
do recyklerów
oraz
przedsiębiorców

zbierających odpady. Wartość sprzedaży
wyniosła ok. 210.000,00

zł netto.

Ad. d)
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK), wcześniej zwany
Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych
(GPZONiW), został utworzony w roku

2007.

Inwestorem

była

Gmina

Świętochłowice, która w dniu 30.04.2007r.
zawarła z MPGK umowę na prowadzenie
punktu.
To magazyn odpadów niebezpiecznych
i innych
selektywnie
zbieranych,
dostarczonych osobiście przez mieszkańców
Świętochłowic.
Nowy, przyjęty w Gminie system
gospodarowania odpadami komunalnymi,
wprowadzony nowelizacją ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
zobowiązał gminy do tworzenia tzw. Punktów

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK). Gmina Świętochłowice na te
potrzeby zaadaptowała dotychczasowy
GPZONiW.
Zgodnie
z
obecnie
obowiązującym
Porozumieniem w sprawie rozliczania
wykonywania usług publicznych, zwartym
pomiędzy MPGK a Gminą w dniu
21.03.2016 r., Gmina przekazuje MPGK
w formie rekompensaty kwotę 85.810,19 zł
netto (92.675,00 zł brutto) na rok w celu
pokrycia kosztów prowadzenia PSZOK.
W roku
2018
do
PSZOK
przyjęto

759,23 Mg

odpadów, w tym zaledwie

13,88 Mg odpadów niebezpiecznych. Resztę
stanowiły: odpady gruzu i ziemi, odpady
zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Zakład Pogrzebowy (ZP)
Stan zatrudnienia ZP na koniec 2018 roku
wynosił

7

pracowników

(5

etatów).

Przedmiotem
działalności
Zakładu
Pogrzebowego
jest
świadczenie
kompleksowych
usług
pogrzebowych.
Z prowadzonych statystyk wynika, że Zakład
Pogrzebowy MPGK wykonuje ok. 50%
pochówków w Gminie Świętochłowice.
Zakład Pogrzebowy administruje również
cmentarzem komunalnym zlokalizowanym

przy ul. Bytomskiej, oddanym przez Gminę
Świętochłowice w użytkowanie MPGK
w 2015 roku.
Zakład realizował także w roku 2018 usługi
pogrzebowe na rzecz podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz
wykonywał
na
zlecenie
Gminy
Świętochłowice prace polegające na
pielęgnacji grobów poległych powstańców.
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Przewidywane działania rozwojowe Spółki
W zakresie działalności Zakładu Gospodarki Odpadami
a) pozostały
okres
eksploatacji
składowiska i możliwa rozbudowa
Składowisko
odpadów
innych
niż
niebezpieczne i obojętne jest eksploatowane
od 20.12.1993 roku, w roku 2018 minęło
więc 25

lat jego eksploatacji.

Dotychczas

zeskładowano

ok. 835.000,00

na

nim

Mg odpadów,

natomiast ok. 150.000,00 Mg przyjęto do
wykonania tzw. warstwy izolacyjnej (inertnej)
oraz bieżącej budowy skarp i obwałowań. Z
powyższego wynika następująca średnia:
▪

składowanie: średnio 33.400,00 Mg/rok,

▪

warstwa
Mg/rok.

inertna:

średnio

6.000,00

Dzięki decyzjom dotyczącym zmiany
wysokości
dotychczasowych
cen
zagospodarowania odpadów możliwe staje
się stopniowe obniżanie ilości odpadów
przyjmowanych do składowania. Powyższe
założenia przekładają się bezpośrednio na
wydłużenie okresu eksploatacji składowiska.
Na rok 2019 planowane jest zmniejszenie
ilości przyjmowanych odpadów. Zakładając,
że zdeponowanych zostanie ok. 16 tys. Mg
odpadów, zdolność przyjmowania odpadów
może wyczerpać się ok. roku 2023-2024.

b) Bieżąca rekultywacja składowiska
(fundusz rekultywacyjny)
Jedną z istotniejszych kwestii, w kontekście
wydłużania okresu eksploatacji składowiska,
pozostaje sprawa gromadzenia w ramach
tzw. funduszu rekultywacyjnego, środków
finansowych,
które
po
zamknięciu
składowiska będą wykorzystywane do
przeprowadzenia jego właściwej rekultywacji
technicznej i biologicznej. MPGK od sierpnia

2013 roku tworzy rezerwy księgowe na
fundusz rekultywacyjny.

c) Instalacja odgazowania składowiska –
współpraca z firmą PVE Park Alfa
Składowisko odpadów w Świętochłowicach
zobowiązane jest do posiadania instalacji
odgazowania. Obecnie zainstalowane na

terenie

Podejmowane na bieżąco w trakcie
eksploatacji
składowiska
działania,
w tym odpowiednie przygotowywanie skarp
czaszy składowiska, doprowadziły do
podjęcia w roku 2014 decyzji przez Zarząd
MPGK o obniżeniu wartości przewidywanego
kosztu rekultywacji składowiska do kwoty

4.860.400,00 zł.
składowiska

są

24

studnie

odgazowujące, z których wypompowywany
jest gaz składowiskowy i spalany w pochodni
gazowej. W roku 2015 MPGK zawarło umowę
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współpracy z firmą PVE Park Alfa Sp. z o.o.,
która zobowiązała się na własny koszt
wybudować nową instalację odgazowania w

oparciu o jednostkę kogeneracyjną. W roku
2019, zgodnie z zapewnieniami firmy PVE
Park Alfa, mają być rozpoczęte właściwe

prace związane z budową instalacji. Oprócz
energii elektrycznej uzyskiwanej z gazu
składowiskowego,
pozyskiwana
będzie
również energia cieplna, która mogłaby być

wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń
socjalnych na terenie składowiska. Wiąże się
to jednak z koniecznością zainwestowania
środków w budowę odpowiedniej instalacji.

d)
Nowe wymagania dla instalacji
przetwarzania odpadów – zmiana Ustawy
o odpadach
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1592) znacznie
zaostrza wymagania niezbędne do spełnienia
podczas prowadzenia działalności w zakresie
zbierania i przetwarzania odpadów. Zmiana
ustawy skutkuje również koniecznością
zmiany dotychczas wydanych decyzji
administracyjnych,
uprawniających
do
zbierania i przetwarzania odpadów.
Do najważniejszych zmian ustawy, które będą
mieć
bezpośrednie
przełożenie
na
▪ przetwarzania odpadów;

eksploatację instalacji w Świętochłowicach,
można zaliczyć:
▪

▪

czas magazynowania odpadów skróceniu
uległ
maksymalny,
dopuszczalny czas magazynowania
odpadów do okresu 1 roku;
ilość magazynowanych odpadów możliwe
jest
jednoczesne
magazynowanie odpadów w ilości
nieprzekraczającej połowy maksymalnej
łącznej masy wszystkich rodzajów
odpadów
określonej
w
decyzji
administracyjnej
uprawniającej
do
zbierania i/lub

e) Sortownia odpadów i Porozumienie w sprawie rozliczania wykonywania usług
publicznych
O ile nie zakłada się znacznych zmian w ilościach odpadów przyjmowanych z terenu Gminy
Świętochłowice do zagospodarowania w 2019 roku, o tyle zmianie ulegną koszty związane
z ich zagospodarowaniem. W 2016 roku do użytku została oddana ostatnia kwatera
składowiska odpadów, w związku z czym, zakładając utrzymanie pierwotnego okresu
eksploatacji składowiska, podjęto decyzję o ograniczeniu ilości przyjmowanych odpadów do
składowania o prawie 45 % w stosunku do lat poprzednich.
Spowodowało
to
konieczność
przemodelowania dotychczasowych założeń
związanych z bieżącym funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa, przede wszystkim pod
kątem dostosowania kosztów eksploatacji

poszczególnych instalacji do planowanego
poziomu przychodów.
Bardzo istotnym z punktu widzenia kosztów
eksploatacji sortowni odpadów, w której

64

obecnie przetwarzane są wyłącznie odpady
pochodzące z terenu Gminy Świętochłowice,
są opłaty za korzystanie ze środowiska,
odprowadzane
od
ilości
odpadów
deponowanych
na
składowisku,
a stanowiących
balast
po
procesie
sortowania odpadów komunalnych. Są to
odpady o kodzie 19 12 12 - inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11.
W roku 2017 opłata za korzystanie
ze środowiska dla odpadów o kodzie 19 12 12
wynosiła 74,26 zł / Mg. W roku 2018 wynosiła
już 140,00 zł / Mg, a w 2019 wynosi
170,00 zł / Mg.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia
22
grudnia
2017
roku
w sprawie jednostkowych stawek opłat
za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017,
poz. 2490) opłata ta w roku 2020 wzrośnie
do 270,00

zł / Mg (!).

Jednym z podstawowych celów systemu
gospodarki odpadami komunalnymi jest
osiąganie przez Gminę odpowiednich
poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych
do
składowania
oraz
zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie.
Poziomy recyklingu, jakie muszą osiągnąć
gminy w odniesieniu do poszczególnych
rodzajów odpadów określone zostały w
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z art. 3b tej ustawy, gminy są
zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31
grudnia 2020 roku:

▪

poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w wysokości
co najmniej 50% wagowo;

▪

poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w wysokości co najmniej 70% wagowo.

W przypadku nie osiągnięcia założonych
poziomów recyklingu, na gminy nakładane
będą kary za niewywiązywanie się
z nałożonych obowiązków.
W przypadku eksploatowanej przez MPGK
sortowni odpadów, możliwość zwiększenia
ilości odpadów odzyskiwanych daje jedynie
zatrudnienie większej liczby pracowników do
procesu sortownia. Takie rozwiązanie wiąże
się ze znacznym zwiększeniem kosztów
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
przy procesie sortowania.
Jednak biorąc pod uwagę bardzo trudny
obecnie rynek zbytu surowców wtórnych, nie
ma żadnej gwarancji, że większy odzysk
odpadów pokryje dodatkowe koszty
związane
z
sortowaniem
odpadów,
spowodowane zatrudnieniem większej liczby
pracowników.
W związku z tym, konieczne stało się
podwyższenie jednostkowych stawek (cen)
zagospodarowania odpadów z Miasta,
wynikających z Porozumienia w sprawie
rozliczania wykonywania usług publicznych
z 21.03.2016 r.
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MPGK w roku 2018 dwukrotnie kierowało wniosek do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie
uchwały w sprawie zmiany cen. Zgodnie z założeniami, wysokość rekompensaty na rok 2019
niezbędna do pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów z terenu Gminy
Świętochłowice wynosić powinna 1.821.204,00 zł.
Sytuacja ekonomiczna: dochodowa, finansowa i majątkowa
Analiza ekonomiczna przeprowadzona w
oparciu o osiągnięte przez Spółkę w 2018
roku wyniki w zakresie realizacji zadań

rzeczowo – finansowych, poniesionych
kosztów
oraz
osiągniętego
wyniku
finansowego wykazała:

Przychody z działalności podstawowej
Całkowita wartość przychodów ze sprzedaży

▪

w roku 2018 wyniosła 8.021,00 tys. zł,
co stanowiło 41,3 % wykonania roku 2017.
Czynniki wpływające na wysokość przychodu:
▪

umowy zawarte z kontrahentami
zewnętrznymi w zakresie świadczenia
usług przetwarzania odpadów na
składowisku
oraz
kompostowni
odpadów,

▪
▪

Porozumienie z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie rozliczania wykonywania
usług publicznych, zawarte z Gminą
Świętochłowice,
w
zakresie
przetwarzania odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie z terenu Gminy,
sprzedaż
surowców
wtórnych,
odzyskanych w procesie sortownia,
świadczenie kompleksowych usług
pogrzebowych i cmentarnych.

Struktura przychodów ze sprzedaży w roku 2018 wraz z porównaniem z rokiem 2017
2017
2018
Przychody ze sprzedaży
[zł]
[zł]
Usług, w tym:

2018/2017
[zł]

18 985 160,71

7 549 610,51

39,8 %

ZOM

5 364 674,49

0,00

-

ZGO

7 799 149,44

6 953 705,83

89,2 %

ZUiT

5 270 008,32

0,00

-

ZP

551 328,46

595 904,68

108,1 %

Towarów i materiałów, w tym:

449 525,21

471 673,41

104,9 %

- ZP

232 902,72

246 157,68

105,7 %

- Stacja Paliw

121 921,46

75 746,18

62,1 %

94 701,03

149 769,55

158,1 %

19 434 685,92

8 021 283,92

41,3 %

- Materiały
RAZEM:

Główną przyczyną występowania znaczących różnic pomiędzy wartościami osiąganych przez
Spółkę przychodów w latach 2017 - 2018, jest reorganizacja MPGK, polegająca na
wyodrębnieniu ze struktur przedsiębiorstwa nowej spółki, która realizowała usługi w ramach
Zakładu Oczyszczania Miasta (ZOM) oraz Zakładu Ulic i Transportu (ZUiT).
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Koszty działalności podstawowej
W roku 2018 MPGK wygenerowało koszty w wysokości 7.725,5 tys. zł.
Struktura kosztów Spółki w roku 2018 wraz z porównaniem ich wartości z rokiem 2017

Lp.

2017
[zł]

Rodzaj kosztów

2018
[zł]

1

Zużycie materiałów i energii

2 760 725,30

627 218,40

2

Usługi obce

3 431 298,29

1 348 695,71

3

Podatki i opłaty

2 371 015,75

2 048 060,10

4

Wynagrodzenia

7 187 596,27

1 784 777,02

5

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 754 968,14

455 960,56

6

Pozostałe koszty rodzajowe

225 749,17

128 637,61

7

Amortyzacja

974 688,42

646 715,02

8

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

311 009,82

317 377,61

9

Zmiana stanów

394 328,81

368 721,85

10

Koszt wytworzenia na własne potrzeby

- 13 874,65

- 609,00

RAZEM:

19 397 505,32

7

725 554,88

Wynik finansowy
Stabilna sytuacja finansowa Spółki w roku 2018 wynikała z pełnej realizacji planowanego
zakresu działalności, w tym w większości na podstawie umów zawartych z kontrahentami
dostarczającymi odpadów do przetwarzania w instalacjach składowiska i kompostowni
odpadów oraz porozumienia zawartego z Gminą Świętochłowice. Powyższe pozwoliło
stabilnie realizować założone zadania.
Struktura wyniku finansowego roku 2018 w porównaniu z rokiem 2017

Lp.

Rodzaj

2017

2018

37 180,60

295 729,04

1

Wynik ze sprzedaży

2

Wynik z działalności operacyjnej

186 952,02

504 664,23

3

Wynik brutto

173 947,58

491 898,10

4

Wynik netto

107 801,58

388 429,10
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Przewidywana sytuacja finansowa Spółki
Planowane przychody (tys. zł)

Przychody ze sprzedaży

2018
(wykonanie)

2019

2019/2018

Usług, w tym:

7.549,6

6.865,5

90,9 %

ZGO

6.953,7

6.295,6

90,5 %

ZP

595,9

569,9

95,6 %

Towarów i materiałów, w tym:

471,7

239,2

50,7 %

- ZP

246,2

239,2

97,2 %

75,7

-

-

149,8

-

-

8.021,3

7.104,7

88,6 %

- Stacja Paliw
- Materiały
RAZEM:

Planowana struktura kosztów (tys. zł)
Lp.

Rodzaj kosztów

1

Zużycie materiałów i energii

2

2018

2019

627,2

595,0

Usługi obce

1.348,7

1.280,0

3

Podatki i opłaty

2.048,1

1.943,0

4

Wynagrodzenia

1.784,8

1.693,0

5

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

456,0

433,0

6

Pozostałe koszty rodzajowe

128,6

122,0

7

Amortyzacja

646,7

614,0

8

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

317,4

301,0

7.357,5

6.981,0

RAZEM:
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Gospodarka lokalowa
Założycielem i właścicielem spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej
Świętochłowicach sp. z o.o. jest Gmina Świętochłowice. Spółka realizuje zadania na rzecz
Gminy Świętochłowice zaspokajając zbiorowe potrzeby ludności. Odbywa się to przez
świadczenie usług komunalnych powszechnie dostępnych, w zakresie gospodarowania
nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi oraz innymi będącymi
we władaniu (posiadaniu) Gminy Świętochłowice.
Zadania Spółki obejmują wszelkie czynności związane z zarządzaniem budynkami
komunalnymi, budynkami osób fizycznych oraz budynkami wspólnot mieszkaniowych
położonymi na terenie miasta Świętochłowice na podstawie zawartych umów
o zarządzanie. W ich ramach wykonywane są wszelkie czynności cywilnoprawne, techniczne
oraz remontowe, do wykonywania których zobowiązany jest zarządca.

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych i skarbu państwa
Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
należą nieruchomości, które stanowią
przedmiot własności Skarbu Państwa i nie

zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
oraz nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
w mieście na prawach powiatu jest Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej.
Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa odbywa się w oparciu o dotacje
celowe, przekazywane przez Wojewodę Śląskiego. Gospodarowanie zasobem polega w
szczególności na:
▪ ewidencjonowaniu
nieruchomości
zgodnie z katastrem nieruchomości;
▪ zapewnianiu wyceny tych nieruchomości;
▪ sporządzaniu planów realizacji polityki
gospodarowania
nieruchomościami
Skarbu Państwa

▪ współpracy z innymi organami, które na
mocy odrębnych przepisów gospodarują
nieruchomościami Skarbu Państwa, a
także
z
właściwymi
jednostkami
samorządu terytorialnego;

przed

▪ zbywaniu oraz nabywaniu, za zgodą
wojewody, nieruchomości wchodzących w
skład zasobu,

▪ wykonywaniu czynności związanych z
naliczaniem należności za nieruchomości
udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu
windykacji tych należności;

▪ wydzierżawianiu, wynajmowaniu oraz
użyczaniu nieruchomości wchodzących
w skład zasobu, przy czym umowa
zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody

▪ zabezpieczaniu nieruchomości
uszkodzeniem lub zniszczeniem;
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wojewody;
zgoda
wojewody
jest
wymagana również w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3
lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;

rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę
należności za korzystanie z nieruchomości,
o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy
lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia
spadku, o stwierdzenie nabycia własności
nieruchomości przez zasiedzenie;

▪ podejmowaniu czynności w postępowaniu
sądowym, w szczególności w sprawach
dotyczących własności lub innych praw

▪ składaniu wniosków o założenie księgi
wieczystej dla nieruchomości Skarbu
Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminnym zasobem nieruchomości
gospodaruje w mieście na prawach powiatu Prezydent Miasta.
Gospodarowanie
zasobem
polega
w szczególności na wykonywaniu czynności,
o których mowa na stronie 1, a ponadto
na sporządzaniu planów wykorzystania
zasobu,
przygotowywaniu
opracowań
geodezyjno-prawnych
i
projektowych,

dokonywaniu podziałów oraz scaleń
i podziałów
nieruchomości,
a
także
wyposażaniu ich w miarę możliwości
w niezbędne
urządzenia
infrastruktury
technicznej.

Stan ewidencji nieruchomości
Ewidencja nieruchomości zarówno pozostających własnością gminy, jak i Skarbu Państwa
prowadzona jest na bieżąco.
Zasób Skarbu Państwa obejmował na dzień 31 grudnia 2018 r.

82 ha

gruntów, w tym

595 działek.
Zasób Gminy Świętochłowice obejmował na dzień 31 grudnia 2018 r.
w tym 3932

628 ha gruntów,

działki.

Sposób zarządzania nieruchomościami gminy
W dniu 31 maja 2013 roku pod numerem
Rep. „A” nr 3676/2013 został zawarty akt
założycielski
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością działającej pod firmą

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Lokalowej w Świętochłowicach spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Świętochłowicach.

70

Spółka została utworzona przez Gminę w celu świadczenia usług o charakterze użyteczności
publicznej polegających m.in. na administrowaniu i zarządzaniu gminnym zasobem
mieszkaniowym. W tym celu Gmina aktem notarialnym Rep. „A” nr 5699/2013 w dniu
2 września 2013 r. z późniejszymi zmianami przekazała na rzecz spółki nieruchomości
wchodzące w skład zasobu gminnego w użytkowanie.
Spółka zobowiązana jest dokonywać czynności mające w szczególności na celu:
▪ zapewnienie
właściwej
gospodarki
ekonomiczno-finansowej zasobu,
▪ zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania
i właściwej eksploatacji zasobu,
▪ zapewnienie
właściwej
gospodarki
energetycznej w rozumieniu przepisów
prawa energetycznego,

▪ bieżące administrowanie zasobem,
▪ utrzymanie
zasobu
w
stanie
niepogorszonym
zgodnie
z
jego
przeznaczeniem,
▪ uzasadnione inwestowanie w zasób.

Szczegółowy zakres działania Spółki, podejmowane czynności administracyjne, czynności
techniczne, obsługa księgowa i obsługa prawna opisane są w akcie notarialnym Rep. „A”
nr 5699/2013 z dnia 2 września 2013 r.
Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami (komunalizacja, sprzedaż, zakup,
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności itp.)
Komunalizacja
Wydział Mienia Komunalnego prowadzi
zintensyfikowane
prace
związane
z komunalizacją
nieruchomości
pozostających własnością Skarbu Państwa.
Ocenia się, iż w ciągu roku 2019 zostaną
skierowane
do
Wojewody Śląskiego
wszystkie wnioski w sprawie komunalizacji.
Pracownicy Wydziału Mienia Komunalnego
Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż
nieruchomości
gruntowych
odbywać się będzie w drodze przetargu oraz
w drodze bezprzetargowej (w ramach
realizacji składanych wniosków w sprawie ich
nabycia w przypadku spełnienia warunków
przewidzianych prawem).

Urzędu Miejskiego utrzymują stały kontakt
z pracownikami
Wydziału
Nadzoru
Właścicielskiego
Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach celem
optymalizacji czasu oczekiwania na decyzje
Wojewody
Śląskiego
w
sprawie
komunalizacji.

Sprzedaż nieruchomości lokalowych –
przedmiotem sprzedaży będą lokale
mieszkalne i lokale użytkowe oraz garaże
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
(sprzedawanym) na rzecz ich najemców,
którzy złożą wnioski o sprzedaż tych lokali.
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W latach 2019-2021, w porównaniu do lat ubiegłych, przewiduje się wzrost wpływów
dochodów gminnych mając na uwadze wzmożoną sprzedaż mieszkań na rzecz ich
najemców, w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Świętochłowicach uchwały
z zastosowaniem bonifikaty do 85%.
Nieruchomości gminne zbywane są zgodnie z
ich
przeznaczeniem
określonym
w
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Wyłączeniu ze sprzedaży
podlegają nieruchomości gminne niezbędne
dla realizacji zadań własnych gminy,
w szczególności grunty i obiekty użyteczności
publicznej oraz nieruchomości niezbędne dla
realizacji inwestycji gminnych, przeznaczone
głównie
pod
rozwój
mieszkalnictwa
komunalnego oraz sieci infrastruktury
komunalnej i obiekty im towarzyszące.
W latach 2019-2021, w porównaniu do lat
ubiegłych, przewiduje się również wzrost

wpływów gminnych w związku z ustawą
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów, która
weszła w życie 5 października 2018 r., z dniem
1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe przekształca się w prawo
własności tych gruntów. W konsekwencji
wpływy z opłat przekształceniowych będą
uzależnione od sposobu wpłaty przez byłych
użytkowników wieczystych (jednorazowo czy
przez 20 lat).

Nabycie nieruchomości
Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy następować będzie poprzez:
▪

zakup, zamianę, darowiznę;

▪

komunalizację – nabycie własności
nieruchomości Skarbu Państwa z mocy
prawa na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z
dnia 10 maja 1990 r. – przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32
poz.191 z późn.zm.),

▪

nabywanie na podstawie decyzji
administracyjnych
–
wydanych
w sprawie nabywania gruntów pod drogi
zgodnie z art. 73 ustawy z dnia
13 października 1998 r. – przepisy

wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r.
Nr 133 poz.872 z późn.zm.), art. 98 ust.1
ustawy o gospodarce nieruchomościami
i art.12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz.1474.),
▪

inne czynności prawne np. pierwokup,
zasiedzenie itp.,

▪

działalność
inwestycyjną
służącą
realizacji zadań własnych gminy.

Nabywanie nieruchomości do zasobu w latach 2019-2021 realizowane będzie w związku
z realizacją zadań własnych i zleconych, obowiązków wynikających z przepisów szczególnych
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oraz realizacją innych celów publicznych, w ramach posiadanych środków finansowych
zaplanowanych w budżecie miasta na poszczególne lata. W razie zaistnienia konieczności
dokonania niezaplanowanych zakupów, nabycie możliwe będzie w przypadku przesunięcia
środków na ww. zadania, w ramach ogólnej kwoty przyjętego budżetu.
Przekształcenie użytkowania wieczystego
na własność
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów, która weszła w życie
5 października 2018 r., z dniem 1 stycznia
2019 r. prawo użytkowania wieczystego
gruntów
zabudowanych
na
cele
mieszkaniowe przekształca się w prawo
własności tych gruntów. W konsekwencji

wpływy z opłat przekształceniowych będą
uzależnione od sposobu wpłaty przez
byłych
użytkowników
wieczystych
(jednorazowo czy przez 20 lat).
Na

nieruchomościach

przekształceniu

podlega

użytkowników
Na nieruchomościach
przekształceniu

gminnych
ok.

6535

wieczystych.
Skarbu Państwa

podlega

ok.

1382

użytkowników wieczystych.

Stan zasobów lokalowych gminy w zarządzie MPGL na dzień 31.12.2018 r.

Budynki
Mieszkania
mieszkalne
(szt.)
(szt.)

Zasoby

Komunalne

Powierzchnia
użytkowa (m²)

218

2 561

112 044,14

-

221

7 480,41

-

279

13 662,66

-

1 435

68 560,97

RAZEM : Komunalne

218

4 275

194 267,77

Prywatne

161

1 645

66 219,97

w tym socjalne

-

3

95,46

Skarb Państwa

2

25

1 110,20

381

5 945

261 597,94

-

224

7 575,87

w tym socjalne
komunalne
w budynkach
mieszkaniowych obcych

wspólnot

komunalne
w
budynkach
mieszkaniowych własnych

wspólnot

RAZEM : Zasób mieszkaniowy
RAZEM: socjalne
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ADM II
Komunalne

Liczba
budynków

Powierzchnia

148

w tym socjalne
Prywatne

88

w tym socjalne

Liczba
mieszkań

79 289,44

1 766

4 882,48

144

33 196,94

837

95,46

3

Skarb Państwa

0

0,00

0

komunalne we WM obcych

-

5 106,56

101

komunalne we WM własnej

-

27 782,01

592

236

145 374,95

3 296

4 977,94

147

RAZEM
w tym socjalne
ADM III

Komunalne

Liczba
budynków

Powierzchnia Liczba
mieszkań

70

w tym socjalne
Prywatne

73

w tym socjalne

32 754,7

795

2 597,93

77

33 023,03

808

0,00

0

Skarb Państwa

2

1 110,20

25

komunalne w WM obcych

-

8 556,10

178

komunalne w WM własnej

-

40 778,96

843

145

116 222,99

2 649

2 597,93
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RAZEM
socjalne

Liczba wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego, w tym lokalu do remontu na koszt
najemcy, w roku 2018 osiągnęła 359, a liczba wniosków o przyznanie lokalu socjalnego –

47. W roku ubiegłym przydzielono 190 lokali mieszkalnych, z tego w obszarze działania
Administracji Domów Mieszkalnych nr 2 – 90 lokali, a w ADM nr 3 – 100 lokali.
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Struktura wiekowa budynków, wyposażenie techniczne budynków, powierzchnia
budynków niemieszkalnych
Struktura wiekowa budynków (komunalne, prywatne, Skarb Państwa)

Rok budowy

Liczba na dzień: 31.12.2018r.

Wybudowane przed 1900 r.

221

Wybudowane w latach 1901-1940

143

Wybudowane w latach 1941-2018

17

Ogółem liczba budynków

381

Wyposażenie techniczne budynków:

Zasoby mieszkaniowe wyposażone:

Ogółem

Instalacja wodociągowa

5 916

Kanalizacja

5 916

Instalacja centralnego ogrzewania

1 203

Budynki niemieszkalne:

Budynki niemieszkalne:

Ogółem

Liczba (szt.)
Powierzchnia (m2)

33
8 235,62

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. (bez odpisów aktualizacyjnych):

Zaległości bieżące

41.131.840,44

Zaległości zasądzone

56.398.371,70

RAZEM

97.530.212,14

Na dzień 31 grudnia 2018 r. dokonano odpisów aktualizacyjnych należności na kwotę

39.189.067,80 zł.
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Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)

Kwota w zł

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ZUS:

8 588 317,58

Rozrachunki z ZUS
Podatek dochodowy od osób fizycznych
PFRON
Rachunki VAT
Zobowiązania inne - śmieci

226 113,36
57 863,00
6 442,00
52 538,09
1 378 001,69
1 720 958,14

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Inne
Razem

88 026,28
24 029,68
12 142 289,82

Dane o zadłużeniu najemców wobec spółki
Praca sekcji windykacyjnej w latach 2013-2018 nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
Systematycznie wzrasta wartość należności najemców wobec spółki Zadłużenie najemców wobec

spółki łącznie przekroczyło kwotę 90

milionów zł.

Zadłużenia najemców
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Transport zbiorowy
W dniu 16 grudnia 2010 r. przyjęta została
przez Sejm RP ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym. Ustawa ta weszła w
życie 1 marca 2011 r. Wprowadziła ona do
obrotu prawnego pojęcie organizatora
publicznego transportu zbiorowego, którym

na
obszarze
gminy
Świętochłowice
do 31 grudnia 2018 r. był związek
międzygminny pod nazwą Komunikacyjny
Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego (KZK GOP).

Od 1 stycznia 2019 r. zadania i funkcje KZK GOP przejął Zarząd Transportu Metropolitalnego
(ZTM) będący jednostką budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w skład której
wchodzi obecnie 41 gmin.
Do zadań Związku należało głównie wspólne
zaspokajanie potrzeb gmin w zakresie
lokalnego
transportu
zbiorowego,
utrzymanie i rozwój infrastruktury, a także m.
in. prowadzenie prac studialnych nad
rozwojem systemów transportowych oraz
podejmowanie działań zmierzających do
rozwoju elektronicznych usług publicznych.

w oparciu o uchwały Zgromadzenia.
Wysokość wpłat
uchwalanych
przez
zgromadzenie na przestrzeni ostatnich lat
wyglądała następująco:
▪

rok 2016 – 8 576 521,76

▪

rok 2017 – 9 645 103,63

▪

rok 2018 – 10 568 531,17

Dochodami Związku były między innymi
dotacje wnoszone przez uczestników Związku
Nieuregulowane zobowiązania Gminy Świętochłowice względem KZK GOP za ubiegły rok
wyniosły ponad 5,9 mln zł (wraz z odsetkami).
System komunikacji miejskiej organizowanej
przez KZK GOP dla gminy Świętochłowice
obejmuje trasy autobusowe i tramwajowe.
Łączna długość tras, na których realizowane
są przewozy pasażerskie liczy

35,13 km

(autobusy 22,89 km, tramwaje 12,24 km),
natomiast łączna długość linii to 51,43 km
(autobusy 32,65 km, tramwaje 18,78 km).
Przewozy są realizowane łącznie na

20

liniach, z czego 6 to linie tramwajowe (7,
9, 11, 17, 19, 46), a 14 autobusowe (6, 7, 13,
23, 39, 102, 121, 144, 199, 201, 231, 830, 840,
870).

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
zleca wykonywanie usług przewozowych w
transporcie
autobusowym
podmiotom
reprezentującym różne formy własnościowe i
organizacyjne.
Wybór
operatora
dokonywany jest poprzez przeprowadzanie
postępowań przetargowych na obsługę linii
komunikacyjnych, zgodnie z ustawą prawo
zamówień publicznych.
Na obszarze Związku przewozy pasażerskie w
komunikacji tramwajowej organizowane są
wyłącznie przez KZK GOP. Wykonywanie
usług komunikacji tramwajowej zlecane jest
spółce Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie.

77

Związkowi nie powierzono zadań związanych
z tworzeniem i utrzymaniem infrastruktury
transportowej, takiej jak: przystanki, zatoki
przystankowe, dworce lub zintegrowane
węzły przesiadkowe. Zadania te pozostają w
gestii zarządców dróg.
Korzystanie
przez
operatorów
i przewoźników
z
przystanków
komunikacyjnych danej linii, stanowiących
własność lub będących w zarządzie Miasta
Świętochłowice jest odpłatne. Stawka opłaty
za korzystanie z przystanków została
ustanowiona Uchwałą nr XXIV/291/12 Rady

Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
24 października 2012 r. i wynosi 0,05 zł,
za każde zatrzymanie środka transportu
na przystanku komunikacyjnym. Gmina
Świętochłowice
jest
właścicielem
lub zarządzającym
łącznie

78 przystanków

autobusowych,

tramwajowych i autobusowo-tramwajowych.
Zasady pobierania ww. opłat określa
Zarządzenie nr 256/2017 Prezydenta Miasta
Świętochłowice z dnia 29.05.2017 r. Opłata
pobierana jest na podstawie deklaracji
rocznej operatora lub przewoźnika.
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Ochrona środowiska naturalnego
Powietrze
Zanieczyszczenia powietrza stanowią
zarówno gazowe, jak i pyłowe substancje
emitowane do atmosfery. Do najbardziej
toksycznych,
a
więc
najbardziej
niebezpiecznych należą: dwutlenek siarki,
tlenki azotu, ozon oraz pyły. Związki dostają
się do atmosfery w wyniku emisji spalin z
pojazdów, elektrociepłowni, zakładów
przemysłowych, składowisk odpadów i
surowców.
Na terenie miasta Świętochłowice brak jest
stacji monitoringu jakości powietrza w
zakresie pomiarów stężeń zanieczyszczeń
gazowych oraz pyłu zawieszonego. Na
terenie województwa śląskiego zostało
PM10

PM2,5

wydzielonych
5
stref,
zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z 10 sierpnia 2012 roku w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości
powietrza (Dz.U. 2012 poz. 914).
Według tego podziału Świętochłowice
przynależą
do
strefy
aglomeracji
górnośląskiej.
Na podstawie danych Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony
Środowiska
w Katowicach aktualny stan jakości
powietrza w Świętochłowicach w 2017
roku
(najnowsze
dostępne
dane)
przedstawia się następująco:
Benzen (C6H6)

NO2

Pb

25

0,02

Średnie stężenie w 2017 roku [μg/m3]
Świętochłowice

48

32

1,7

Źródło: WIOŚ Katowice

Średnioroczne
stężenie
benzenu,
dwutlenku azotu i ołowiu nie przekroczyły
w 2017 roku poziomów dopuszczalnych,
które wynoszą odpowiednio: 5 μg/m3, 40
μg/m3 i 0,5 μg/m3. Natomiast w 2017 roku
wartości dopuszczalne stężeń pyłu

zawieszonego
PM10
oraz
PM2,5,
wynoszące odpowiednio 40 μg/m3
i 25 μg/m3 zostały przekroczone o 20%
w przypadku pyłu PM10 oraz o 28%
w przypadku pyłu PM2,5.

Emisja ze źródeł indywidualnych
Podstawowym nośnikiem energii cieplnej dla
istniejącej
zabudowy
mieszkaniowej,
nie podłączonej do systemów ciepłowniczych
lub systemu gazowniczego jest paliwo stałe,
przede wszystkim węgiel kamienny i koks,
przy czym część mieszkańców ze względów
ekonomicznych nadal korzysta z niskiej
jakości asortymentów węgla, w tym mułów

węglowych lub wszelkiego rodzaju odpadów
palnych. Dla obniżenia poziomu niskiej emisji
prowadzone są systematycznie działania
obejmujące
modernizację
systemów
grzewczych. W wielu obiektach będących w
gestii organów gminy przeprowadzono
modernizację
systemów
ogrzewania
budynków przez podłączenie do systemu
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ciepłowniczego.
Działania
te
przeprowadzone były również w wielu
zakładach przemysłowych i usługowych.
Czynnikiem
hamującym
proces
przechodzenia, głównie indywidualnych
odbiorców, z ogrzewania paliwem stałym na
inne proekologiczne jest koszt paliwa. Gmina
każdego roku udziela dotacji do zmiany
systemu ogrzewania z węglowego na
ekologiczny,
docieplenia
budynków
wielorodzinnych wpisanych do gminnej
ewidencji zabytków oraz na przyłączenie do
sieci cieplnej. Zasady przyznawania dotacji
zostały określone w Uchwale Rady Miejskiej
w Świętochłowicach nr XIX/192/16 z dn.
24.02.2016 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji

celowej
ze środków
budżetu
miasta
Świętochłowice na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez podmioty niezaliczane
do sektora finansów publicznych: osoby
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby
prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców.
Wysokość
dofinansowania
kosztów
modernizacji indywidualnych systemów
ogrzewania kształtowała się w ostatnich
latach na poziomie:

▪ w roku 2018 – 384 379,00 zł
▪
▪
▪

w roku 2017 – 353 638,00 zł
w roku 2016 – 99 262,00 zł
w roku 2015 – 31 750,00 zł

Emisja ze źródeł przemysłowych
Na terenie miasta Świętochłowice nie ma
emitorów
elektrowni
zawodowych
i przemysłowych stanowiących tzw. emisję
wysoką, natomiast zlokalizowanych jest
szereg podmiotów gospodarczych będących
źródłem emisji do powietrza (tzw. niska
emisja).
Zanieczyszczenia
emitowane
z wysokich kominów przenoszone są na duże
odległości i rozpraszane na znacznych
obszarach,
powodując
podwyższenie
ogólnego poziomu tła w skali całego kraju.
Mają one natomiast stosunkowo ograniczony
wpływ na jakość powietrza w miastach, gdzie
większą rolę odgrywają małe, ale liczne
obiekty
zlokalizowane
częstokroć
w
zamieszkałych
rejonach
miast,

w bezpośrednim
sąsiedztwie
zwartej
zabudowy mieszkaniowej. Źródła te emitują
również specyficzne substancje podczas
niepełnego spalania paliw w przestarzałych
typach
kotłów
lub w paleniskach
indywidualnych, stanowiąc w niektórych
miastach poważny problem. W wyniku
przekształceń restrukturyzacyjnych emisja
z wielu
źródeł
została
w
mieście
zredukowana.
Na
terenie
miasta
lokalizowanych jest kilka mniejszych źródeł
ciepła o mocy przekraczającej 100 kW. Źródła
te rozproszone są na terenie całego miasta
głównie w postaci kotłowni węglowych,
na gaz ziemny i olej opałowy.

Sumaryczna emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z zakładów lokalizowanych na terenie Świętochłowic
w 2017 roku

Lp.
1
2
3
4
5
6

Rodzaje gazów lub pyłów
Aceton
Alkohol butylowy
Alkohol etylowy
Alkohol metylowy
Benzen
Benzo(a)piren

Ładunek [Mg/rok]
0,3352
0,104081
0,4574
0,0570
0,000183
0,000038
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Benzyna ciężka
Cyna
Cynk
Dwutlenek siarki
Dwutlenek węgla
Etylobenzen
Fenol
Formaldehyd
Kadm
Ketony i ich pochodne
Krezol
Ksylen
HFC
Metyloetyloketon
Octan butylu
Octan etylu
Octan metylu
Octmetksyprop
Ołów
Pierwiastki metaliczne i ich związki
Pył
Pyły węglowo-grafitowe, sadza
Pyły ze spalania paliw
Pyły pozostałe
Siarkowodór
Solwent nafta
Tlenek węgla
Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
Toluen
Węglowodory alifatyczne do C12
Węglowodory alifatyczne i pochodne
Węglowodory pierścieniowe,aromatyczne i ich pochodne

0,00151
0,000014
0,0694
78,732
33159,163
0,20012
0,00012
0,00012
0,000031
0,770485
0,00012
1,29604
0,12515
0,491551
2,86568
0,07575
0,084122
0,002125
0,270
0,121
0,732
0,000029
2,3404
2,759
0,000001
0,036685
351,292
74,608
0,1395
0,040058
1,9908
1,0709

Emisja ze źródeł transportu
Czynnikami niekorzystnie wpływającymi
na emisję komunikacyjną są nadmierny ruch
pojazdów i brak płynności (korki, sygnalizacja
świetlna) oraz znaczna liczba pojazdów
osobowych w mieście. Podczas pracy silników
samochodowych emitowane są do powietrza
zanieczyszczenia takie jak: tlenek węgla,
tlenki azotu, związki ołowiu czy pyły.
Wielkość
emisji
zanieczyszczeń
motoryzacyjnych zależy od rodzaju i stanu
technicznego silnika, rodzaju i ilości
spalanego paliwa, a także od warunków pracy

silnika. Duża koncentracja zanieczyszczeń
pochodzenia motoryzacyjnego występuje
w rejonach zwartej wysokiej zabudowy
miejskiej.
Sieć głównych ulic to:
▪
▪

Katowicka i Bytomska, przebiegające
przez centrum miasta,
Chorzowska przebiegająca przez Piaśniki
i Lipiny, droga łączy Świętochłowice
z Chorzowem z drogą wojewódzką
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▪
▪

nr 914, a z drugiej strony z Rudą Śląską
i dalej Gliwicami,
Wojska Polskiego i Śląska, które
prowadzą do Rudy Śląskiej,
Droga Wojewódzka nr 902 – DTŚ.

W Świętochłowicach łączna długość dróg
publicznych o nawierzchni twardej wynosi
75,853 km (z drogami wewnętrznymi). Stan
techniczny nawierzchni części ulic pozostawia
wiele do życzenia. Narastającym problemem
jest także zachowanie płynności ruchu
drogowego. Analiza istniejącej struktury

komunikacyjnej
miasta
wskazuje
na przeciążenia układu komunikacyjnego
w centralnej części miasta oraz na relacji
północ-południe.
Największe obciążenie ruchem występują
w trzech miejscach:
▪

▪
▪

na odcinku od skrzyżowania ulic
Bytomska-Chorzowska w kierunku DTŚ
i Krasickiego,
skrzyżowanie ulic Katowicka i Żołnierska,
skrzyżowanie ulic Katowicka i Wojska
Polskiego.

Zagrożenia wyczerpywaniem przepustowości poszczególnych odcinków i skrzyżowań
stanowi istotny czynnik w lokalnym wzroście poziomu zanieczyszczeń dla obszarów
przylegających do dróg
Woda
Na terenie miasta Świętochłowice znajduje
się szereg zbiorników powierzchniowych
pochodzenia
antropogenicznego,
utworzonych w zagłębiach powstałych
wskutek osiadania terenu w wyniku
działalności górniczej. Większość zbiorników
ma charakter bezodpływowy. Zbiornik
“Ajska” stanowi jeden ze stawów
zlokalizowanych w północnych rejonach
miasta, przez które przepływa potok Lipinka.
Ponadto
na
terenie
Świętochłowic
zlokalizowane są następujące stawy: Ajska,
Foryśka, Gliniok, Kalina, Marcin, Matylda,

Milicyjny, Skałka, Szwajcer, Trupek, Wąwóz,
Wojskowy, Zacisze, Zojra.
Dwa razy w roku badana jest jakość wód
pobranych ze stawów. Biorąc pod uwagę
wyniki badań wykonywanych systematycznie
dwa razy w roku na zlecenie gminy należy
powiedzieć, że wody w 12 przebadanych
stawach spełniają wymagania jakim powinny
podlegać
wody
śródlądowe
będące
środowiskiem życia ryb łososiowatych
i karpiowatych w warunkach naturalnych.

Najbardziej zanieczyszczonym zbiornikiem na terenie miasta Świętochłowice jest Staw
Kalina. W wyniku wieloletniej działalności antropogenicznej człowieka (związanej
z kopalnictwem oraz lokalizacją Hałdy zakładów Chemicznych „Hajduki”) środowisko
gruntowo – wodne w rejonie Stawu Kalina zostało zanieczyszczone.
Wody Stawu Kalina nie spełniają środowiskowych norm jakości pod kątem analizy
występowania substancji wskaźników chemicznych, charakteryzujących występowanie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W badaniach wody
wykonanych w latach wcześniejszych w niesączonych próbkach wody zostały przekroczone
dopuszczalne całkowite stężenia dla substancji takich jak: antracen, benzen, fluoranten,
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naftalen oraz wskaźniki z grupy WWA – benzo(a)piren,
benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen oraz indeno(1,2,3-cd)piren.

benzo(b)fluoranten,

W kwietniu 2018 r. zostały pobrane próbki wody ze Stawu Kalina w celu skontrolowania
zawartości fenoli lotnych.
Wyniki kontroli fenoli lotnych w Stawie Kalina

Data pobrania próbki

19.04.2018 r.

Rodzaj próbki

Wody powierzchniowe

Miejsce pobrania próbki

Staw Kalina

Parametr

Metoda oznaczenia Jednostka

Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994
(indeks
Spektrofotometrycznie
fenolowy)

mg/l

Wyniki badań –
punkt 1

Wyniki badań punkt 2

46,0

39,5

Badania wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach

Gospodarka wodno-ściekowa
Aglomeracja
Chorzów-Świętochłowice
(równoważna liczba mieszkańców RLM 162
767) charakteryzuje się wysokim stopniem
zwodociągowania i skanalizowania. W tym
zakresie nie występują już zasadnicze
niedobory,
a
dalsze
inwestycje
wodnokanalizacyjne
służą
głównie
zaspokojeniu potrzeb nowych klientów
systemu (np. w wyniku budowy nowych
budynków
mieszkalnych
i
osiedli
mieszkaniowych) lub też są związane
z lokalnym uporządkowaniem gospodarki
ściekowej negatywnie oddziaływającej na
okoliczne środowisko.
Dodatkowo
niektóre
odcinki
sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych wykazują
zużycie techniczne, co przyczynia się do
występowania okresowych awarii na sieciach
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Świętochłowice nie posiadają własnych ujęć
wód podziemnych ani stacji uzdatniania
wody. Woda dostarczana z magistrali
Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa

Wodociągowego w Katowicach w pełni
zaspokaja
potrzeby
miasta.
Sieć
wodociągowa
na
terenie
miasta
administrowana jest przez ChorzowskoŚwiętochłowickie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
(ChŚPWiK)
w Chorzowie.
Łączna
długość
sieci
wodociągowej
rozdzielczej na terenie miasta na koniec 2017
roku wyniosła 71,57 km. Liczba przyłączy
wynosi 2 640 sztuk. Sieć wodociągowa
wraz z przyłączami na terenie miasta
Świętochłowice wykonana jest z materiałów
jak:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

żeliwo 2,0%
żeliwo sferoidalne 0,2%
brak danych 6,8%
PE 67,8%
PVC 2,4%
stal 18,3%
stal ocynkowana 2,5%
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Na koniec 2017 r. do sieci przyłączonych było

46 786

mieszkańców
podmiotów gospodarczych.

oraz

152

Ilość wody dostarczona na teren miasta w latach 2016-2017

Zużycie [m3]

Grupa odbiorców

2017

2016

Zakup wody z GPW

1 791 168

1 835 366

Zużycie wody ogółem, w tym

1 635 716

1 661 473

- gospodarstwa domowe

1 402 454

1 422 165

- przemysł

64 264

58 666

- handel
- inne (ogrody działkowe, kościoły, budowy, szkoły,
przedszkola, szpitale)
Zużycie własne

17 289

16 515

151 709

164 127

17 912

18 354

Straty wody z sieci

137 540

155 539

Wyraźny spadek zużycia wody występuje
w przemyśle oraz w gospodarstwach
domowych. Zjawisko to można ocenić
pozytywnie, gdyż wiąże się z racjonalnym
gospodarowaniem wodą w tych sektorach.
Zużycie
wody
w
gospodarstwach

powszechniej zaczęto stosować zamknięte
obiegi wody i wodooszczędne technologie.
Zmiany popytu na wodę uzależnione są od
wielu czynników. Skutecznym sposobem
ograniczenia zużycia wody było i jest nadal
stosowanie wodomierzy oraz wzrost cen
dostaw wody. Stosowanie coraz bardziej
wodooszczędnych
technologii
(np.
nowoczesne
pralki
automatyczne,
zmywarki) również przyczyniło się do
racjonalnego
zużywania
wody
w gospodarstwach domowych.

domowych spadło o prawie 18%
w porównaniu
do
roku
2008
3
(1 711 537 m ). W przemyśle zużycie wody
spadło o 34 % w porównaniu do roku
2008 (97 748 m3).

Zmiany w technologii produkcji przyczyniły
się do racjonalizacji zużycia wody, coraz
Stan techniczny sieci wodociągowej na terenie miasta jest średni. Do końca 2017 r.
zanotowano 63 awarie wodociągowe, a straty wody wyniosły 137 540 m3, co stanowiło
7,67% w odniesieniu do ilości wody wtłoczonej do sieci. W związku z powyższym konieczna
jest wymiana najbardziej awaryjnych odcinków sieci.
Na jakość wód istotne znaczenie ma stała
rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie
miasta. W 2017 r. długość sieci kanalizacyjnej
wyniosła

99,21 km.

Liczba przyłączy

wynosi 2353 sztuk. Sieć kanalizacyjna na
terenie
miasta
wykonana
jest
z następujących materiałów:
▪

żelbet 0,8 %
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

GRP 1,6 %
beton 51,9 %
kamionka 10,4 %
PE 4,9 %
PP 1,0 %
PVC 27,7 %
stal 1,7 %

Na terenie miasta Świętochłowice brak jest
oczyszczalni ścieków. Ścieki odprowadzane są
do Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”,
zlokalizowanej na terenie miasta Chorzów
(część mechaniczna) i częściowo miasta
Katowice
(część
biologiczna).
OŚ
„Klimzowiec”
reprezentuje
wysokie
standardy
techniczne
w
dziedzinie

technologii oczyszczania ścieków, automatyki
i innych dziedzin inżynierskich, mających
zastosowanie w oczyszczalniach ścieków.
Obszarami niezabudowanymi pozbawionymi
dostępu do sieci kanalizacyjnej (wg danych
ChŚPWiK) są Lipiny i Piaśniki w rejonie
ul. Uroczysko i Przemysłowej. W częściach
nieskanalizowanych budowane są zbiorniki
bezodpływowe tzw. szamba. Według danych
Chorzowsko
–
Świętochłowickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. obecnie na terenie miasta
Świętochłowice wykaz zarejestrowanych
zbiorników bezodpływowych na terenie
miasta obejmuje 31 pozycji.

Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 poz.
1454) to gminy zapewniają czystość i
porządek na swoim terenie i tworzą warunki
niezbędne do ich utrzymania, a w
szczególności
zapewniają
budowę,
utrzymanie i eksploatację własnych lub
wspólnych z innymi gminami regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych
(RIPOK).
Gmina
Świętochłowice objęła systemem wszystkie
nieruchomości zlokalizowane na swoim

terenie, zarówno nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, jak również
nieruchomości
niezamieszkałe
(garaże,
ogrody działkowe, prowadzących działalność
gospodarczą, placówki handlowe, obiekty
użyteczności publicznej itp.) aktem prawa
miejscowego – Uchwałą Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie odbierania
odpadów od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne.

Selektywna zbiórka
Właściciele nieruchomości w Świętochłowicach obowiązani są do prowadzenia selektywnej
zbiórki „u źródła” w pojemnikach bądź workach w zależności od rodzaju zabudowy:
jednorodzinnej lub wielorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych. Informacje
o kolorach pojemników, regulamin utrzymania czystości i porządku do pobrania na stronie
www.czyste.swietochlowice.pl.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
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Odpady wielkogabarytowe z zabudowy
wielorodzinnej odbierane są raz w miesiącu.
Termin
oraz
miejsca
podstawienia
kontenerów określa harmonogram dostępny
w Wydziale Inwestycji – Referacie Środowiska
oraz
na
stronie
internetowej
www.czyste.swietochlowice.pl. Z zabudowy
jednorodzinnej odpady te odbierane są raz
w miesiącu (poprzez wystawienie odpadów
przed posesję) w terminach określonych
w harmonogramie dostępnym na stronie
internetowej www.czyste.swietochlowice.pl
oraz
w siedzibie
przedsiębiorcy
uprawnionego do odbioru odpadów

wielkogabarytowych.
Jednocześnie
mieszkańcy mogą dostarczać powstałe we
własnym gospodarstwie domowym odpady
wielkogabarytowe do Gminnego Punktu
Zbiórki
Odpadów
Niebezpiecznych
i Wielkogabarytowych.
Istnieje
także
możliwość zamówienia w gminie pojemnika
na odpady wielkogabarytowe w ramach
usługi dodatkowej (usługa płatna).
W 2018 r. zamówiono 102 sztuki
pojemników, to jest o 17 sztuk więcej
w stosunku do roku ubiegłego.

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych
z gospodarstw domowych
Zadania w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów niebezpiecznych powstających
w gospodarstwach domowych realizowane
są poprzez:
▪

Miejsca Zbiórki Wybranych Odpadów
Niebezpiecznych
(MZWON)
zlokalizowane
są
na
terenach
administracji
Spółdzielni
Mieszkaniowych w Świętochłowicach
oraz administracji
Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej
w Świętochłowicach. Każdy mieszkaniec
może
dostarczyć
i
umieścić
w odpowiednich pojemnikach zebrane

▪

odpady niebezpieczne takie jak: baterie,
leki, świetlówki itp.
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych
(GPZONiW)
mieszkańcy
mogą
dostarczać
bezpłatnie
odpady
problematyczne
z
gospodarstw
domowych
takie
jak
odpady
wielkogabarytowe, budowlane, odpady
niebezpieczne
z
gospodarstw
domowych, oleje, farby i inne
chemikalia. GPZONiW utworzono na
terenie miasta przy składowisku
odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne przy ulicy Wojska Polskiego.

Odbiór odpadów niebezpiecznych
W ramach uiszczanej przez właścicieli
nieruchomości opłaty za
odbiór
i
zagospodarowanie odpadami komunalnymi
jest możliwość pobrania raz w roku na każde
gospodarstwo domowe (dla lokalu na którym
zamieszkują mieszkańcy) bezpłatnego worka
typu BIG BAG o pojemności 1 m

przeznaczonego na gruz. Ponadto w ramach
usług
dodatkowych
(usługa
płatna)
mieszkaniec gminy, jak również właściciel
nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
mógł zamówić kontener o pojemności 3,5 m3
oraz 5 m3 lub worek BIG-BAG.
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W 2018 r. ilość pobranych „darmowych" worków BIG BAG wyniosła 1406 sztuk,
dla porównania w roku 2017 pobrano 1348 sztuki. Liczba płatnych big bagów wyniosła
1363 szt. (w 2017 r. wynosiła 1414 sztuki). Liczba kontenerów na gruz w 2018 r. (usługa
płatna) wyniosła 58 sztuk (w roku 2017 była to liczba 51 sztuk).

Możliwości
Gminy
w
zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
Na składowisku odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanym na
terenie
Gminy
Świętochłowice,
eksploatowane są następujące instalacje:
▪

linia sortownicza zmieszanych odpadów
komunalnych i selektywnie zbieranych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

▪

kompostownia kontenerowa o mocy
przerobowej 3000 Mg/rok, do której
trafiają odpady ulegające biodegradacji,

▪

kompostownia pryzmowa odpadów
zielonych ulegających biodegradacji
zbieranych w sposób selektywny,

▪

składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzieloną
kwaterą
na odpady niebezpieczne zawierające
azbest.

Wszystkie wyżej wymienione instalacje
zostały ujęte w „Planie gospodarki odpadami
dla województwa śląskiego na lata 2016 2022". Instalacje sortowni, kompostowni
kontenerowej i składowiska posiadają status
instalacji
zastępczych.
Kompostownia
pryzmowa, od listopada 2014 roku, posiada
tatus Regionalnej Instalacji Przetwarzania
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Odpadów Komunalnych.
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Rynek pracy, poziom i struktura bezrobocia
986,
98, czyli

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła
a na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła

11,1%

879, w tym z prawem do

zasiłku

ogólnej liczby bezrobotnych. Kobiety stanowiły 66,5%, tj. 585 osób.

Stopa bezrobocia na koniec 2018 r. wynosiła 7,2%.
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2018 r.

Miesiąc

Liczba osób bezrobotnych

w tym kobiet

styczeń

1008

649

luty

998

654

marzec

919

598

kwiecień

902

597

maj

890

597

czerwiec

863

577

lipiec

859

588

sierpień

873

603

wrzesień

827

572

październik

815

549

listopad

822

522

grudzień

879

585

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wg wieku – stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

Bezrobotni wg wieku

Liczba osób bezrobotnych

18-24

113

25-34

232

35-44

235

45-54

139

55-59

112

60 lat i więcej

48
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wg wykształcenia – stan na 31 grudnia 2018 r.

Bezrobotni wg wykształcenia

Liczba osób bezrobotnych

wyższe

85

policealne i śr. zawodowe

147

średnie ogólnokształcące

71

zasadnicze zawodowe

213

gimnazjalne i poniżej

363

Liczba bezrobotnych wg stażu pracy – stan na 31 grudnia 2018 r.

Bezrobotni wg stażu pracy

Liczba osób bezrobotnych

bez stażu

119

do 1 roku

207

1-5

191

5-10

122

10-20

137

20-30

74

30 i więcej

29

Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy – stan na 31 grudnia 2018 r.

Bezrobotni wg czasu bez pracy

Liczba osób bezrobotnych

do miesiąca

107

1-3

200

3-6

110

6-12

138

12-24

127

powyżej 24 m-cy

197

Liczba zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach ofert pracy w całym
2018 r. wynosiła

5670, w tym najwięcej ofert pojawiło się w sierpniu (652), a najmniej

w grudniu (314).
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Zawody, w których pracodawcy zgłosili największe zapotrzebowanie:
▪

Pakowacz (244 stanowiska)

▪

Ślusarz (163 stanowiska)

▪

Operator linii produkcyjnej (234
stanowiska)

▪

Spawacz (156 stanowisk)

▪

Monter dociepleń budynków (134
stanowiska)

▪

Sprzedawca (124 stanowiska)

▪

Elektromonter (122 stanowiska)

▪

Górnik (230 stanowisk)

▪

Robotnik budowlany (187
stanowisk)

▪

Magazynier (177 stanowisk)

Pozostałe przykładowe działania w roku 2018
Liczba
Liczba
przygotowanych
Liczba porad
korzystających
IPD
indywidualnych z poradnictwa
(indywidualny
zawodowego
plan działania)

1445

419

838

Liczba
upowszechni
onych ofert z
innych PUP

5688

Liczba
Liczba
postępowań
inicjowanych
związanych z
kontaktów
pracą
PUP
cudzoziemców z pracodawca
spoza UE
mi

2010

4481

Liczba
pozyskanych
pracodawców,
którzy złożyli
ofertę po raz
pierwszy

246

Przedsiębiorczość
W celu rozwoju przedsiębiorczości
16 marca 2018 r. w strukturze Urzędu

Miejskiego zostało powołane
ds. Obsługi Przedsiębiorców.

Biuro

Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą mogły uzyskać
praktyczne informacje na temat procedur rejestracyjnych, a także zdobyć wiedzę dotyczącą
źródeł finansowania z instytucji wsparcia biznesu oraz Unii Europejskiej. Działania te miały
zmniejszyć do minimum liczbę wizyt przedsiębiorców w innych instytucjach, a tym samym
skrócić czas, jaki trzeba przeznaczyć na pozyskanie cennych porad.
Do zadań Biura należało w szczególności
doradztwo dla małych i średnich
przedsiębiorców,
informowanie
o instrumentach wsparcia finansowego,
współpraca z samorządem gospodarczym
i instytucjami z otoczenia biznesu. Biuro
podjęło
współpracę
z
Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem
Skarbowym, a także Okręgową Izbą
Radców Prawnych w Katowicach, Krajową

Izbą Doradców Podatkowych, Punktem
Informacyjnym Funduszy Europejskich
w Katowicach, Fundacją Akademickie
Inkubatory
Przedsiębiorczości,
Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz
Stowarzyszeniem Przedsiębiorcy z Wyboru.
Współpraca z tymi instytucjami pozwoliła
na organizację

73 bezpłatnych
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szkoleń

dla osób zainteresowanych

prowadzeniem działalności gospodarczej.
We wrześniu została ogłoszona I edycja
konkursu „Świętochłowicki Biznesplan”
dedykowanego osobom, które zamierzały
rozpocząć działalność gospodarczą oraz
mikroprzedsiębiorcom.
W dniach 12-18 listopada 2018 r. Urząd
Miejski wziął po raz pierwszy udział
w jednej z najważniejszych inicjatyw
promujących ideę przedsiębiorczości –
Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.

W projekcie, którego celem było
trenowanie kompetencji społecznych
i rozwój kreatywności młodego pokolenia,

120 uczniów
z 5 świętochłowickich szkół;
udział wzięło około

zajęcia z młodzieżą prowadzili m. in.
pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
Biura Karier Studenckich Politechniki
Śląskiej
oaz
doradcy
Projektu
Internetowych Rewolucji Google.
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Funkcjonowanie służby zdrowia
W 2018 roku opiekę zdrowotną na terenie Świętochłowic zapewniał Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, przekształcony w spółkę kapitałową pod nazwą: Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, aktem
przekształcenia z dnia 4 czerwca 2012 r. Placówką lecznictwa zamkniętego jest Szpital
Powiatowy przy ul. Chorzowskiej 36.
Podstawowe informacje nt. funkcjonowania służby zdrowia:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

liczba działających oddziałów szpitalnych – 14
liczba łóżek szpitalnych – 29
liczba łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym - 60
liczba pracowników medycznych ogółem -559
liczba przyjętych pacjentów do szpitala – 9 248
liczba przyjętych pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - 61
liczba udzielonych porad w Izbie Przyjęć – 3 673

W strukturze ZOZ działają aktualnie następujące przychodnie przyszpitalne:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Wirusowego Zapalenia
Wątroby
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Dermatologiczna

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia
Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych
Dzieci
Poradnia Urologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Ginekologiczna

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają mieszkańcom miasta poradnie specjalistyczne:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Chirurgii UrazowoOrtopedycznej
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Patologii Noworodka
Poradnia Ginekologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych
Dzieci
Poradnia Urologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Padaczki
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia WZW
Poradnia Dermatologiczna
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W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ubiegłym roku udzielono pacjentom
44 161 porad.
Całodobowa Podstawowa Opieka Zdrowotna
W ramach Poradni Medycyny Rodzinnej ZOZ oferuje mieszkańcom usługi lekarza pierwszego
kontaktu, pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej, natomiast w ramach Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dostępny jest lekarz dyżurujący i obsługa pielęgniarska. Obie
formy tworzą system całodobowego dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach
Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
W 2018 r. w mieście realizowane były następujące programy profilaktyczne i zdrowotne:
▪

▪
▪
▪

▪

program profilaktyczny „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja osób uzależnionych
od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich
rodzin”;
program profilaktyczny „Witamina D3 witaminą Życia”
program profilaktyczny „Senior z Wigorem – Edycja IV z ukierunkowaniem
na przeciwdziałanie chorobom układu krążenia”;
program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień
profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w gminie
Świętochłowice”;
projekt pn. „Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych w ramach zadań
realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.

System opieki zdrowotnej uzupełnia Stacja Pogotowia Ratunkowego w Świętochłowicach
mieszcząca się przy ulicy Szkolnej 26 i podlegająca Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu
w Katowicach. Na terenie Świętochłowic działa

13 aptek,

z których jedna pełni

całodobowy dyżur we wszystkie dni w roku.
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Wyzwania związane z reformą oświaty
Reforma systemu oświaty wprowadzona ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) wymagała przeprowadzenia reorganizacji
struktury systemu kształcenia. Główne założenia reformy to stopniowe wygaszanie
gimnazjów, które zakończy się 31 sierpnia 2019 r. oraz zmiany organizacyjne, strukturalne
i prawne, dotyczące poszczególnych typów szkół w systemie edukacji.
Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła uchwały intencyjne i normatywne, które
dostosowują sieć szkół do nowego ustroju szkolnego:
1. Uchwała nr XXXII/279/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
2. Uchwała nr XXXII/280/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego.
3. Uchwała nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r.
do31sierpnia 2019 r.
4. Uchwała nr XXXIII/284/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do 31sierpnia 2019 r.
Podjęte uchwały umożliwiły utworzenie nowej sieci szkół i – tam, gdzie było to konieczne określiły granice obwodów szkolnych:
▪

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników
Ziemi Śląskiej przy ul. Zubrzyckiego 38,

▪

Szkoła Podstawowa
ul. Wyzwolenia 50,

▪

nr

2

▪

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka
przy ul Armii Krajowej 14,

▪

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława
Chrobrego przy ul. B. Chrobrego 4,

▪

Szkoła Podstawowa przekształcona
z Gimnazjum Salezjańskiego Zespołu
Szkół Publicznych „Don Bosko” przy
ul. Wojska Polskiego 82,

przy

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza przy ul. Chopina 1,

▪

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza
Kościuszki przy ul. Szkolnej 17,

▪

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III
Sobieskiego z klasami dotychczasowego
Gimnazjum nr 5 przy ul. Wiśniowej 9,
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▪

▪

Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno–
Usługowych przy ul. Sikorskiego 9,

▪

Technikum w Salezjańskim Zespole Szkół
Publicznych „Don Bosko” przy ul. Wojska
Polskiego 82,

▪

Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna im.
Janusza Korczaka przy ul. Łagiewnickiej 65,

▪

▪

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (klasy
VII i klasy VIII) w Zespole Szkół i Pracy
Pozaszkolnej przy ul. dr. A. Bukowego 23,

Branżowa Szkoła I Stopnia z klasami
dotychczasowej
Zasadniczej
Szkoły
Zawodowej
w Zespole
Szkół
Ekonomiczno–Usługowych
przy ul. Sikorskiego 9,

▪

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana ▪
Kochanowskiego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
nr
1
przy
ul. Licealnej 1,

▪

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Reja w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 2 przy ul. Sudeckiej 5,
▪
Liceum Ogólnokształcące w Salezjańskim
Zespole Szkół Publicznych „Don Bosko”
przy ul. Wojska Polskiego 82,
▪

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia
z klasami dotychczasowego Gimnazjum
Specjalnego nr 7 oraz z klasami
dotychczasowej
Zasadniczej
Szkoły
Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół
Specjalnych przy ul. Szkolnej 13,

▪

▪

▪

▪

▪

Gimnazjum nr 1 (do 1 września 2019 r.)
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
przy ul. Licealnej 1,
Gimnazjum nr 2 (do1 września 2019) r.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
przy ul. Sudeckiej 5,
Gimnazjum nr 3 (do 1 września 2019 r.)
w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej przy
ul. dr. A. Bukowego 23,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w Zespole
Szkół
Ekonomiczno– ▪
Usługowych przy ul. Sikorskiego 9,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej
przy ul. dr A. Bukowego 23,

Szkoła
Specjalna
Przysposabiająca
do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych
przy ul. Szkolnej 13,
Szkoła Policealna w Zespole Szkół
Ekonomiczno–Usługowych
przy ul. Sikorskiego 9,
Szkoła Policealna dla Dorosłych w
Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych
przy ul. Sikorskiego 9.
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Dane statystyczne – rok szkolny 2018/2019
uczniowie / oddziały

Nauczyciele - etaty

Placówka
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Razem

AiO

osoby

bez godzin
ponad.

z godzinami
ponad.

osoby

etaty

SP 1

110

5

95

4

66

5 137 6 135 6

98

4

97

4 115 5

853

39

73

69,28

84,83

15

14,50

SP 2

49

2

43

2

19

1

60

3

67

3

59

3

43

2

47

2

387

18

39

32,39

39,39

10

9,50

SP 3

23

1

20

1

22

2

28

2

29

2

39

2

31

2

29

2

221

14

35

26,74

30,25

9

9,25

SP 4

65

3

44

2

19

1

67

3

66

3

48

2

49

2

44

2

402

18

44

33,22

40,56

12

11,00

SP 8

50

2

48

2

14

1

92

4 101 5

68

3

33

2

68

3

474

22

50

48,11

58,56

23

20,00

SP 17

96

6

69

4

54

3 111 6

87

5

65

3

77

4

56

3

615

34

82

76,48

102,52

19

17,07

SP 19

42

2

27

2

32

2

71

4

51

3

63

3

59

3

421

23

52

42,79

52,29

16

13,29

Razem

435 21 346 17 226 15 571 28 556 28 428 20 393 19 418 20 3373 168

375

329,01

408,40

104

94,61

37

30,27

38,19

13

10

12

10,25

3

1

7

1

5

1

76

1

4

1

13

2

11

2

8

1

12

2

60

11

SPS 10
Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy
Razem

7
67

11

SP 8 klasy po G 5

49

3

49

3

G1

107 4

107

4

59

I LO

69

3

61

3

3

189

9

Razem ZSO 1

69

3

61

3 166 7

296

13

wliczone w SP 8

43

36,69

42,15

100

G2

104 5

104

5

41

II LO

55

2

45

2

2

141

6

Razem ZSO 2

55

2

45

2 145 7

245

11

44

2

Szkoła Podstawowa dla
Dorosłych

18

1

26

1

klasy GdD

18

1

18

1

G3

37

2

37

2

71

3

170

8

15

3

LOdD

21

1

24

1

26

1

Razem ZSiPP

21

1

24

1

81

4

Branżowa I Stopnia
Specjalna

11

2

4

1

0

0

0

0

0

0

18

1

26

1

klasy Gimnazjum
Specjalnego

14

2

14

2

klasy ZSZ Specjalnej

9

1

9

1

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy

4

1

3

1

6

2

13

4

Razem Zespół Szkół
Specjalnych

15

3

7

2

29

5

51

10

50

23

24

44,07

18,88

22,83

47,18

23

19,44

27,05

19,89

9

7

8

6,25
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Branżowa I Stopnia

58

2

33

2

klasy ZSZ

31

Technikum

15

1

LOdD

22

1

2
12

8

1

1

91

4

31

2

27

2

30

2

78

3

257

Szkoła Policealna

62

2

16

1

Razem ZSEU

120

4

86

5

13

37

26,72

28,71

10

9,5

SUMA

718 35 576 31 740 45 584 30 569 30 439 22 419 21 456 23 4508 237

589

508,47

611,12

178

158,50

Szkoła Podstawowa

22

178

158,50

1

18

39

3

1

klasy G

12

24

1

1

30

1

90

3

184

7

83

3

83

3

145

6

47

3

459

LO

46

2

51

2

48

2

Technikum

16

1

15

1

16

1

0

0

Razem Salezjański Zespół
Szkół Publicznych

84

4

84

4 147 6

24

1

19

53

42,41

49,94

SUMA

802 39 660 35 887 51 608 31 569 30 439 22 449 22 546 26 4967 256

642

550,88

661,06

0

0

0

0

30

1

90

3
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Nazwa szkoły
ogółem

Szkoła Podstawowa nr 1

24

w tym pracownie
przedmiotowe

2-komputerowe
1-biologiczna

Szkoła Podstawowa nr 2

16

1 językowa
1 komputerowa
1 przyrodnicza

Szkoła Podstawowa nr 3

11

1 multimedialna
1 informatyczna

18

1 komputerowa
1 pracownia językowa

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 8

18

1 informatyczna,
1 językowa,
1 zielona pracownia

Biblioteka

1

Świetlica

3

Stołówka /
kuchnia

1 kuchnia
1 stołówka

397

Pozalekcyjnych

Liczba pracowni dydaktycznych

Liczba i rodzaj zajęć

Pozaszkolnych

Baza lokalowa

Liczba żywionych
uczniów

Baza lokalowa szkół oraz rodzaje zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

0

1 - informatyczne
5 – przedmiotowe
3 – artystyczne
2 – sportowe
1 – krajoznawczo-turystyczne
4 - inne

1

1

1/1

160

0

zajęcia kształtujące aktywności i
kreatywności uczniów – 5 h
warsztaty j. niemieckiego – 14 h

1

1

1

80

10

15

112

0

84
-przedmiotowe
-artystyczne
-sportowe

125

Zajęcia pływackie 4 grupy.
Nauka gry na
gitarze.
Nauka pływania
dzieci – 4 grupy.
Zajęcia taneczne.
Zajęcia karate.
Piłka nożna.

1

biblioteka,
czytelnia

1

sala duża,
sala mała,
salkaradosna
szkoła.

1

1/1

Zespoły rozwijające
uzdolnienia.
Zespoły przygotowujące do
egzaminu:
z matematyki,
j. pol., j. ang.
Zajęcia recytatorskie
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Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi nr 17

Szkoła Podstawowa nr
19

Szkoła Podstawowa
Specjalna nr 10

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2

32

19

1 sala gimnastyczna
1 mała sala gimnastyczna
2 sale komputerowe
1 sala multimedialna
1 sala gier i zabaw
5 sal do rewalidacji

2 j. angielski
1 Informatyka

1

1

1/1

160

1 zajęcia na basenie

1

1

1/1

75

-----

33 zajęcia rozwijające
uzdolnienia,
zajęcia dydakt.-wyrówn.
zajęcia związane z wyborem
zawodu
6 zajęcia mat.
2 zajęcia korekcyjnokompensacyjne
1 koło polonistyczne
3 zajęcia polonistyczne
2 zajęcia
z j. angielskiego
6 edukacja wczesnoszkolna
2 zajęcia rozwijające
uzdolnienia dzieci

6

1 komputerowa
1 techniczna

1

1

1

ok.
40

0

2 Koło komputerowe, zajęcia
artystyczne

23

1 multimedialna
1 zielona prac.
1 biologiczna
1 fizyczna
1 chemiczna
1 informatyczna

1

-

-

-

-

6
SKS

39

2 komputerowe
1 fizyczna
2 chemiczne
2 geograficzne
2 sala gimnastyczne

biblioteka 1
czytelnia 1

1

1/1

30

- teatralne
- muzyczne
- psychologiczne
- rewalidacyjne
- dydaktyczno-wyrównawcze
- korekcyjno-kompensacyjne
- kawiarenka literacka
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Zespół Szkół i Pracy
Pozaszkolnej

16

Zespół Szkół
EkonomicznoUsługowych

23

Zespół Szkół Specjalnych

16

2 komputerowe
2 językowe
1 matematyczna
1 religia
1 fizyczno-chemiczna
1 biologiczna
1 geograficzna
1 język-polski
1 fryzjerska
1 j. obcych
1 elektryczna
1 komputerowa
1 sprzedawcy
1 audiowizualna
1 integracji sensorycznej
1 EEG biofeedback
1 polisensoryczna
1 gospodarstwo domowe
1 pracownia witrażowa

1

1

1

-

-

1

1

43 godziny OPP:
Kółka:
- wolontariat
- botaniczne.
- koło regionalne
- koło turystyczne

-

-

1

-

-

11

1 sportowe

7 (sportowe, czytelnicze i
teatralne, dziennikarskie,
witrażowe, turystyczne i
krajoznawcze, krawieckie, j.
angielski z elementami wiedzy o
krajach europejskich)

(18) koło plastyczne /3 grupy/

Młodzieżowy Dom
Kultury

10

1 ceramiczna
1 plastyczna
1 muzyczna

„Akademia kreatywności” /2 grupy/
„Akademia kreatywności” – ceramika /2 grupy/
koło taneczne /3 grupy/
zespół taneczny Aplauz /2 grupy/
formacja taneczna cheerleaderki /2 grupy/
koło teatralne
koło modelarskie /2 grupy/
koło instrumentalno-wokalne /2 grupy/
koło wokalne /2 grupy/
koła instrumentalne /skrzypce/pianino/gitara/flet/
zespół fletowy
zespół artystyczny Melomaniacy
koło gier planszowych /2 grupy/
koło „Młody przyrodnik”
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Stypendia dla uczniów
Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/354/10 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10
marca 2010 r. wraz z późniejszą zmianą
w sprawie ustanowienia i określenia zasad
udzielania stypendiów dla uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
zamieszkałych
na
stałe
w Świętochłowicach, uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
otrzymują
stypendium I stopnia w wysokości 200 zł

Ponadto
na
podstawie
Uchwały
nr XLIX/353/10
Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 10 marca
2010 r. z późniejszą zmianą w sprawie
ustanowienia i określenia zasad udzielania
stypendiów dla studentów zamieszkałych
na stałe w Świętochłowicach ustalono
wysokość stypendium dla najzdolniejszych
studentów,

które

wynosi

300 zł

miesięcznie.

miesięcznie natomiast uczniowie szkół
gimnazjalnych stypendium II stopnia w
wysokości 100

zł miesięcznie.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów zamieszkujących na stałe w Świętochłowicach

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Uczniowie gimnazjów

5

2.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

8

3.

Studenci

6
Razem

Liczba przyznanych stypendiów

19
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Kultura
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
Centrum
zostało
powołane
do organizowania
i
koordynowania
wydarzeń kulturalnych w mieście.
Mieści się w dwóch budynkach
zlokalizowanych w dzielnicy Zgoda przy
ul. Krauzego i w Lipinach przy ul.

Chorzowskiej. Celem CKŚ jest promowanie
i wspieranie kultury, sztuki i rozrywki.
Centrum jest organizatorem spotkań
teatralnych,
koncertów,
sesji
naukowych poświęconych regionowi oraz
wydarzeń lokalnych.

W ok. 30 biletowanych spektaklach teatru dla dorosłych udział wzięło łącznie ponad 1200
widzów. Liczba sprzedanych w 2018 r. biletów na spektakle dla dzieci przekroczyła 3 500.
Do
cieszących
się
największym
zainteresowaniem imprez organizowanych
lub współorganizowanych przez CKŚ
należały:
▪

koncert
noworoczny
(wyk.
Sound'n'Grace w Kościele NSPJ w
Świętochłowicach)

▪

Fashion Inside - pokazy stylistów
i makijażu

▪

Festiwal Roztańczona Metropolia

▪

Święto Miasta

▪

Wall Street Festival

Muzeum Powstań Śląskich za 2018
Muzeum
Powstań
Śląskich
w Świętochłowicach zostało powołane
uchwałą
Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach
nr
XXI/257/12
z 18 lipca 2012 r. w zabytkowym budynku
przy ul. Polaka 1.
Zakres działania obejmuje ochronę
wszelkich dóbr dziedzictwa materialnego

i niematerialnego, dotyczących dziejów
Powstań Śląskich, a także historii miasta.
Placówka
powstała
jako
muzeum
narracyjne,
prezentujące
oryginalne
eksponaty oraz repliki i reprodukcje,
pozwalające na bezpośredni kontakt
z przedmiotami.

W 2018 r. w Muzeum miały miejsce 34 imprezy kulturalne | 5 imprez dla dzieci i młodzieży
(wakacje i ferie z historią, turniej szachowy, warsztaty świąteczne) |
seniorów, w tym w każdy poniedziałek poranek muzyczny (37 spotkań)
Liczba uczestników, którzy zakupili bilety wstępu wyniosła 19
uczestniczyło w wydarzeniach niebiletowanych.
Wśród uznanych artystów, którzy gościli
w Muzeum byli: Stanisław Soyka, Renata
Przemyk, Jan Repka, Sebastian Riedel,
Justyna Święs, Patrycja Zarychta, Zespół
Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”), Silesian Bras

39

imprezy dla

980. Ok. 2 500 osób

Quartett,
Teatr
A
z Gliwic.
Do
najważniejszych wydarzeń należał m. in.
Festiwal Gorczyckiego, koncert „Śląsk a
Niepodległa”.
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia
Biblioteka Centralna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach od września 2018 r.
mieści się w nowym miejscu: na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy
Plebiscytowej 3. Biblioteka ma teraz większą powierzchnię wypożyczalni z kącikiem
z bajkami dla dzieci, a także zbiór audiobooków. Ponadto w październiku udostępniono
wyremontowany budynek filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczący się przy
ul. Chorzowskiej. W tym roku placówka obchodzi 70-lecie istnienia.
Miejska

sieć

biblioteczna

składa

▪
▪
▪

się

z 6 placówek: Biblioteki Centralnej
(ul. Plebiscytowa), Filii nr 1 (ul.
Chorzowska), Filii nr 2 (ul. Łagiewnicka), Filii
nr 4 (ul. Romana Dmowskiego), Filii nr 5
(pl. Krauzego), Filii nr 6 (ul. Chorzowska).

▪

Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu:
▪
▪
▪

▪
▪

literatury pięknej dla dorosłych, dzieci
i młodzieży,
literatury
popularnej
i
popularnonaukowej,
literatury w językach obcych.

salon literacko–muzyczny
spotkania Muzycznej Biblioteki
spotkanie
poświęcone
tematyce
historycznej pt. „Czym Wojciech
Korfanty zasłużył na pomnik w
Warszawie?”.
koncert "Muzyczne Zaduszki",
poświęcone zmarłym artystom (M.
Grechuta, Cz. Niemen, A. Zaucha)
spotkania autorskie
lekcje biblioteczne.

Od kilku lat Biblioteka współpracuje
z Fundacją „KLUCZ” i Stowarzyszeniem
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„LARIX. Stowarzyszenie
nagrywa i
udostępnia nieodpłatnie cyfrowe książki
mówione środowisku osób niewidomych,
współpracując z bibliotekami w całej
Polsce.

Biblioteka centralna wraz z filiami
prenumeruje też 18 tytułów czasopism.
W minionym roku opracowano bazę
mailingową, która umożliwia informowanie
mieszkańców
o
nadchodzących
wydarzeniach. Większe imprezy odbywają
się najczęściej w Filii nr 1 MBP, która
dysponuje salą dostosowaną do tego typu
wydarzeń.

Systematycznie przekazywane są nagrane
nowości oraz urządzenia (tzw. czytaki),
służące do odtwarzania zakodowanych
plików. Dzięki prowadzonej współpracy,
Biblioteka systematycznie powiększa
posiadane zbiory.

Wśród imprez największą popularnością
cieszą się niezmiennie od lat koncerty i
spotkania muzyczne. Do ważniejszych
wydarzeń w ubiegłym roku należały:
Formy działalności biblioteki w ujęciu ilościowym

Forma działań

Liczba imprez/zajęć

Liczba uczestników

Szkolenia biblioteczne

38

765

Imprezy/spotkania

284

4.105

Zajęcia edukacyjne

22

545

OGÓŁEM

344

5.415
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Sport i rekreacja
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”
Miejscem, gdzie odbywają się niemal
wszystkie
najważniejsze
miejskie
wydarzenia sportowe i rekreacyjne, a w
sezonie
wiosenno-letnim
również

artystyczne jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
"Skałka". Ośrodek „Skałka” jest ponadto
administratorem obiektów, znajdujących
się w różnych częściach miasta.

Wykaz obiektów administrowanych przez OSiR „Skałka”

Rodzaj obiektu

Nazwa
Naprzód Lipiny
OSiR „Skałka”
boisko Granitowa – uniwersalne
boisko Naprzód – uniwersalne
boisko Wiślan – uniwersalne
boiska OSiR „Skałka” - siatkówka
boiska OSiR „Skałka” - korty – 2szt.
hala przy ul. Szkolnej
Dom Sportu przy ul. Wallisa
salka bokserska w Domu Sportu
Kompleks Orlik w Chropaczowie
Kompleks Orlik „Skałka”
Pływalnia kryta
Pływalnia otwarta
Tor żużlowy
Tor speedrowerowy
Przystań kajakowa na Skałce
Skatepark

Stadion do 3 tys. osób

Boisko do gier małych

Sala gimnastyczna

Kompleks „Orlik”
Pływalnia
Tor
Przystań
Inne
W 2018 r. w blisko 50
sportowych rozegranych

imprezach
w

obiektach

administrowanych przez OSiR „Skałka” udział
wzięło łącznie 4

200 zawodników.

W październiku 2018 roku została podpisana umowa na przebudowę stadionu
przy ul. Bytomskiej oraz remont i termomodernizację siedziby OSiR „Skałka”. Jednak z uwagi
na brak środków na sfinansowanie tych zadań, władze miasta zdecydowały już kilka tygodni
później o wstrzymaniu robót na stadionie, a w lutym 2019 r. gmina odstąpiła od umowy
z wykonawcą Mostostalem Zabrze. Aktualnie trwają zabiegi, by z obiektu – mimo
przerwania prac – mogli korzystać młodzi sportowcy.
Z uwagi na powtarzający się z roku na rok
brak
środków
w
budżecie
OSiR
na wykonanie
remontów,
jednostka
nie posiadała
instrumentów
umożliwiających bieżące odtwarzanie
infrastruktury. Budżet OSiR od szeregu lat

zabezpiecza głownie wydatki osobowe
(notabene w Ośrodku wg stanu
na 31 grudnia
2018
r.
występuje

18 wakatów) oraz wydatki na media,
przeglądy techniczne i drobne naprawy.
Mimo problemów
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finansowych w 2018 roku udało się usunąć
uszkodzenia na terenie skateparku.
Wymieniono częściowo ogrodzenie wokół
boiska Orlik na terenie OSiR "Skałka", a
także
wokół
kortów.
Część
zaplanowanych prac nie została jednak
wykonana w związku z brakiem
zabezpieczenia finansowego w drugiej
połowie roku.
W kompleksie "Moje Boisko Orlik 2012"
na terenie OSiR "Skałka" niezbędnym
pracom musi zostać poddana elewacja
budynków. Naprawy wymagają również
świetliki na dachach wspomnianych
budynków, należy również dokonać
naprawy nawierzchni samego boiska Orlik.
W budynkach szatniowych na terenie
kortów tenisowych należy uzupełnić ubytki
tynku zewnętrznej elewacji, ubytki
okładziny schodów zewnętrznych, a także
ubytki w powłokach malarskich na
konstrukcji wiaty, jak również wykonać
malowanie elewacji budynku.
W Domu Sportu w Lipinach priorytetem jest
przyłączenie budynku do sieci centralnego
ogrzewania. Niezbędne jest również
ocieplenie wieży nad garażami, remont
szatni,
wyeliminowanie
zawilgocenia
budynku, uzupełnienie rur spustowych
(rynien), wymiana wykładziny podłogowej i
naprawa tynków w szatni i na korytarzu oraz
malowanie ścian.
Prac remontowych wymaga również
kompleks boisk oraz zaplecze Orlika w

Chropaczowie. Odnowienia wymagają
pomieszczenia szatniowe, konieczna jest
naprawa klimatyzacji w pomieszczeniach
szatniowych, oświetlenia na boisku do
koszykówki, uzupełnienie ubytków w
ogrodzeniu wokół Orlika .
Napraw i konserwacji wymaga również
częściowo infrastruktura stadionu im
Ryszarda Pieca w Lipinach. Wymiana zużytej
nawierzchni tartanowej na sztuczną trawę,
naprawa poszycia dachowego, odnowienie
sanitariatów,
wymiana
uszkodzonych
krzesełek na trybunie głównej i obok boiska
tartanowego, remont pomieszczenia oraz
poszycia dachowego radiowęzła.
W użyczonej Ośrodkowi hali sportowej przy
ul. Szkolnej 10 (dawna sala gimnastycznej
SP 4) oraz przylegającym budynku należy
dokonać
pilnych
napraw
poszycia
dachowego, uzupełnienia wykończenia
dachu, wymiany okien w sali, wymiany
drzwi wejściowych (budynek starej szkoły),
wymiany okien w budynku przylegającym
do hali sportowej. Od lat nie zabezpieczane
są środki na ten cel nawet w ograniczonym
zakresie
Gruntownego remontu wymaga boisko
tartanowe na terenie Osiedla Brzeziny.
Aktualny stan nawierzchni właściwie nie
pozwala na użytkowanie boiska, z kolei
boisko ze sztuczną nawierzchnią na terenie
osiedla Ustronie wymaga wymiany ubytków
w nawierzchni.

Stan drewnianych ramp i bardzo szybkie zużywanie się płyt na zainstalowanych
przeszkodach skateparku skłania do rozważenia całkowitej likwidacji albo gruntownego
remontu skateparku na terenie OSiR "Skałka". Niezbędna jest sukcesywna wymiana ramp
drewnianych na przeszkody betonowe, co jest warunkiem bezpiecznego użytkowania
elementów skateparku.
Znaczącego zakresu prac z uwagi na zaległości z lat ubiegłych (a także zbliżające się
Mistrzostwa Świata w lipcu 2019 r.) wymaga tor speedrowerowy na terenie OSiR "Skałka".
W zakresie niezbędnych do wykonania prac jest m. in. budowa trybun wokół toru, zmiana
profilu łuków, wymiana nawierzchni.
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Na terenach zielonych należy wykonać wycinkę
starych drzew i nasadzenie drzew i krzewów
ozdobnych, a w przyszłości pokusić się o remont
fontann przy Alei Parkowej oraz wzmocnienie
linii brzegowej na wyspie (staw "Skałka").

Ze względu na długi okres użytkowania
elementów instalacji solarnej dachu oraz
wentylacji, pilnych prac remontowych należy
dokonać na basenie Szkoły Podstawowej nr 1.

Kluby i stowarzyszenia sportowe
LP
1

Nazwa
Śląski Klub sportowy Petanque "Carbon"

2

Śląskie Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki
oraz Samoobrony-BUSHIDOKAN
Klub Sportowy WAKE SILESIA
Świętochłowicki Klub KYOKUSHIN KARATE
Stowarzyszenie Klub Sportowy Futbolu
Amerykańskiego Rams
Stowarzyszenie "Orka" Świętochłowice
UKS Sztuk Walk "Ronin"
UKS "Akademia Piłkarska Tygryski"
Świętochłowice 2019"
UKS "Seidokai"

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

UKS "Wolę Volley"
UKS TAEKWON-DO Świętochłowice
Świętochłowicki UKS "NAPRZÓD LIPINY"
UKS "ZRYW"
UKS Sztuk Walk KEMPO
UKS "ANIOŁY" Lipiny
UKS Thaiboxer
UKS JUDO MDK
MUKS "Skałka -Śląsk" w Świętochłowice
UKM "Śląsk"
Ognisko TKKF "WYPOCZYNEK"
Ognisko TKKF "Na Wzgórzu"
ŚKS "NAPRZÓD" Lipiny
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej "SALESIA'
Towarzystwo Sportowe "FLOR-AMATOR"
Świętochłowice
Miejski Klub Sportowy "ŚLĄSK" Świętochłowice

Adres siedziby
Świętochłowice, ul. Nastolatków
26/6
Świętochłowice, ul. Sudecka 6b/1
Świętochłowice, ul. Bytomska 40
Świętochłowice, ul. Wiśniowa 34
Świętochłowice, ul. Szkolna 27/10
Świętochłowice, ul. Katowicka 17
Świętochłowice, ul. Katowickiej 7/5
Świętochłowice, ul. Bytomska 40
Świętochłowice,
ul.
Wojska
Polskiego 29/14
Świętochłowice, ul. Licealna 8/2
Świętochłowice, ul. Chopina 39/33
Świętochłowice, ul. Wallisa 1
Świętochłowice, ul. Bytomska 40
Świętochłowice, ul. Bytomska 40
Świętochłowice, ul. Wallisa 1
Świętochłowice, ul. Harcerska 1
Świętochłowice, ul. Bytomska 40
Świętochłowice, ul. 1 Maja 17
Świętochłowice, ul. Wallisa 1
Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 80
Świętochłowice, ul. Wojska Pol. 82
Świętochłowice, ul. Metalowców 5
Świętochłowice, ul. Bytomska 40
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Bezpieczeństwo publiczne
Zagrożenie przestępczością kryminalną
W 2018 roku Komenda Miejska Policji

1605 przestępstw (w 2017 r. – 1931).

1495

Dynamika przestępczości wyniosła 123,9%,
przy wykrywalności sprawców przestępstw
na poziomie 81,7% (w 2017 – 83,4%).

w Świętochłowicach

wszczęła

postępowań przygotowawczych (o 288
więcej niż w 2017 r.), w których stwierdzono

Znaczna część postępowań przygotowawczych należy do przestępstw z art. 209 kodeksu
karnego, tj. niealimentacji. Pomijając art. 209 kk, KMP Świętochłowice w 2018 roku wszczęła
1122 postępowania. W roku 2017 było to 1131 postępowań, co oznacza dynamikę na
poziomie 99,2%. Wykrywalność sprawców przestępstw wyniosła 78,1%.
W

postępowaniach

ustalono

896

przygotowawczych

sprawców przestępstw (211

więcej niż w roku 2017). W tej liczbie
znalazło

się

32 nieletnich

sprawców

W 2018 roku osiągnięto spadek ogólnej
liczby przestępstw (bez niealimentacji),
można
mówić
więc
o kontynuacji
pozytywnej tendencji w zakresie zwalczania
przestępczości.

czynów karalnych (7 mniej niż w roku 2017).
Dane w zakresie rozkładu postępowań przygotowawczych na podstawie rejestru dochodzeń
Sprawcy
Rodzaj przestępstwa (kategorie)

Wszczęte

Dynamika Wykrycie
Ogółem

W tym
nieletni

Przestępstwa o charakterze kryminalnym

1087

137,2

75,1

650

32

Przestępstwa o charakterze gospodarczym

242

96

92,2

141

0

Zabójstwa

1

100

100

1

0

Uszkodzenie ciała (art.156, 157 kk)

20

57,1

100

13

4

Bójka pobicie (art.158, 159 kk)

9

75

92,9

18

0

Kradzież cudzej rzeczy

139

84,8

38,4

56

3

w tym kradzież samochodu

11

68,8

33,3

3

0

Kradzież z włamaniem

103

94,5

28,5

13

1

Uszkodzenie mienia

75

113,6

45,1

31

4

Przestępstwa rozbójnicze (art. 280, 281, 282 kk)

11

110

100

15

0

Zgwałcenie

2

100

100

2

0

100

107

100

114

4

Przestępstwa narkotykowe
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Pozytywnie należy ocenić tendencję
spadkową w ogólnej liczbie wszczętych
postępowań, zarówno w kategorii ogólnej,
jak i kryminalnej (bez niealimentacji) oraz w
kategorii siedmiu najbardziej uciążliwych
społecznie przestępstw (przestępstwa
rozbójnicze,
bójki/pobicia,
kradzieże
z włamaniem, w tym kradzieże pojazdów,

kradzież cudzej rzeczy, uszkodzenia mienia,
uszczerbek na zdrowiu)
Znacząco zmniejszyła się liczba zdarzeń
związanych z kradzieżami cudzej rzeczy
oraz włamaniami, a także kradzieżami
pojazdów oraz uszkodzeniami ciała.

W kategoriach przestępstw przeciwko mieniu, czyli grupy przestępstw najbardziej
uciążliwych dla mieszkańców, nastąpił wzrost ich liczby, szczególnie w kategorii zniszczenia
rzeczy, gdzie dynamika tych zdarzeń ukształtowała się na poziomie 113,6%.
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przestępstw narkotykowych
W

roku

2018

odnotowano

podjętych działań zabezpieczono łącznie

2273,50 g narkotyków.

(przy 121 w roku 2017), w efekcie
Zagrożenie przestępczością gospodarczą
W

2018

roku

Referat

do

z Przestępczością Gospodarczą wszczął

walki

242

postępowania przygotowawcze w sprawach
o przestępstwa
gospodarcze,
osiągając
dynamikę wszczęć na poziomie 96% (o 10
postępowań przygotowawczych mniej niż
w roku
2017).
W
prowadzonych
postępowaniach stwierdzono 399 czynów
(w 2017 roku - 627), tj. o 228 czynów mniej
niż w 2017 roku – osiągając dynamikę
na poziomie 63,6%. Wykrywalność ogólna
sprawców
przestępstw
gospodarczych
wyniosła 92,2% (w 2017 roku 95,7%).

Do głównych kategorii spraw, w jakich
prowadzone
były
postępowania
przygotowawcze należą:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

oszustwa w obrocie gospodarczym,
oszustwa internetowe,
przestępstwa korupcyjne,
wyłudzenia kredytów bankowych,
naruszenie własności przemysłowej
i intelektualnej,
przestępstwa przeciwko wiarygodności
dokumentów,
wprowadzenie do obrotu towarów
akcyzowych bez znaków akcyzy,
naruszanie przepisów z zakresu prawa
podatkowego.

Bardzo ważnym obszarem działalności Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą jest
zwalczanie zjawisk korupcyjnych, czyli tego zakresu patologii, który bezpośrednio wpływa na
wizerunek naszego miasta. W tej sferze podjęte w 2018 roku działania wykrywcze umożliwiły
ujawnienie 33 czynów o charakterze korupcyjnym.
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Przestępczość nieletnich
W okresie dwunastu miesięcy 2018 r.
odnotowano wzrost liczby ujawnionych
czynów karalnych popełnionych przez
nieletnich w stosunku do 2017 roku, jednak
jest to efekt zmian legislacyjnych i sposobu
rejestrowania danych.

W ujęciu ilościowym największą grupę
przestępstw
dokonywanych
przez
nieletnich stanowią uszkodzenia ciała,
głównie dokonywane na terenie placówek
oświatowych lub we wzajemnych relacjach
uczniów poza terenem szkoły.

Przestępczość nieletnich

Czyny karalne

Nieletni sprawcy

2017

2018

dynamika

2017

2018

dynamika

68

71

104,41

39

32

82,05

Alkoholizm
Poważnym problemem mającym wpływ na
poziom
ogólnego
bezpieczeństwa
mieszkańców
jest
alkoholizm.
Brak
wystarczającej oferty spędzenia wolnego
czasu, wpływ środowiska starszych kolegów
(presja rówieśnicza), skłonność dziedziczona
od rodziców („alkoholizm spadkobierczy”) to
najczęstsze powody wczesnej inicjacji

alkoholowej skutkującej popadnięciem w
uzależnienie. Chęć zdobycia środków
pieniężnych na zakup alkoholu to częsty
motyw wejścia na ścieżkę przestępczą. W
skrajnych przypadkach nieletni będący w
stanie nietrzeźwym umieszczani są w Izbie
Wytrzeźwień, jednak jak pokazuje to poniższa
tabela nie są to przypadki liczne.

Nieletni umieszczeni w Izbie Wytrzeźwień

2018 r.

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

5

2

7

7

5

2

10

2

Prowadząc działania zmierzające do
ograniczenia negatywnych skutków zjawiska
alkoholizmu policjanci zabezpieczyli łącznie
21,45 litrów alkoholu bez polskich znaków
akcyzy, do Izby Wytrzeźwień doprowadzono
łącznie 960 osób. Nałożono 687 mandatów
karnych z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
oraz
zastosowano
552
pouczenia,
skierowano też 4 wnioski o ukaranie do Sądu.

Funkcjonariusze
Rewiru
Dzielnicowych
skierowali także 51 wniosków do Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych. Dla ograniczenia skutków
zjawiska alkoholizmu główne działania
prowadzone są przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Ośrodek Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
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Na dzień 1 stycznia 2018 r. 151 podmiotów (103 sklepy, 48 punktów
gastronomicznych) posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień
31 grudnia 2018 r. – 138 podmiotów (96 sklepów, 42 punkty gastronomiczne).
Przyczyną
spadku
jest
rezygnacja
z posiadanych
zezwoleń
w
związku
z likwidacją punktów sprzedaży tych napojów
lub wygaszenie zezwoleń z uwagi
na niezłożenie oświadczenia o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku
poprzednim lub niedokonanie opłaty

za korzystanie z zezwoleń w wyznaczonym
terminie.
W 2018 r. w 5 przypadkach odebrano
przedsiębiorcom zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.

Narkomania
Problem narkomanii wśród mieszkańców
Świętochłowic jest zjawiskiem równie
groźnym,
jak
problem
alkoholizmu.
Dopalacze doprowadzają do szczególnie
ciężkich uzależnień i coraz częściej bywają
przyczyną śmierci młodych ludzi.

Najpopularniejszymi dostępnymi środkami
psychoaktywnymi są amfetamina oraz
marihuana.

Świętochłowiccy kryminalni rozpracowują
środowiska przestępcze związane z tą formą
przestępczości, prowadząc równocześnie
stałą współpracę ze Stacją Sanepidu
w Chorzowie.

▪
▪
▪
▪
▪

W
2018
roku
świętochłowiccy
funkcjonariusze
zabezpieczyli
środki
psychoaktywne w ilości:
amfetamina – 464,8 grama;
haszysz – 3,3 grama;
marihuana – 2273,5 grama;
ecstasy – 2 tabletki;
grzybki halucynogenne – 18 gram.

Prostytucja i wykorzystanie seksualne
W roku 2018 w Świętochłowicach
w stwierdzono 2 przestępstwa zgwałcenia.
Na terenie miasta nie ma hipermarketów
i galerii handlowych, stąd też nie stwierdzono

charakterystycznego dla tego typu obiektów
zjawiska prostytuowania się nieletnich
w ramach tzw. sponsoringu.

Przemoc w rodzinie
Funkcjonariusze wszczęli w 61 przypadkach
procedurę niebieskiej karty. Sprawcami w 56
przypadkach byli mężczyźni, w 5 kobiety.

111 osób
dotkniętych przemocą. Wszystkie
Łącznie

ujawniono

rodziny zostały objęte nadzorem.
Realizacja zadań w zakresie służby ruchu drogowego
W okresie 2018 roku na
Świętochłowic
doszło

drogach
ogółem

do 25 wypadków drogowych, w
których 26 osób zostało rannych, nie
odnotowano natomiast ofiar śmiertelnych.

Ponadto miało miejsce 386 kolizji drogowych,
których konsekwencją były wyłącznie straty
materialne. Łącznie zdarzeń drogowych
odnotowano 411, o 11 mniej niż rok
wcześniej.
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Zestawienie liczby zdarzeń drogowych i ofiar

Rok

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2017

32

1

41

390

2018

25

0

26

386

dynamika

78,1 %

0%

63,4 %

98,9 %

W 2018 roku odnotowano 5 zdarzeń
drogowych
spowodowanych
przez
kierujących pod wpływem alkoholu, co daje
wzrost w liczbach bezwzględnych o 5
w stosunku do analizowanego roku ubiegłego
2017 (1,2% ogółu zdarzeń). Jak wynika

z danych KMP, stan bezpieczeństwa na
drogach miasta Świętochłowice przy stale
rosnącej liczbie pojazdów i praktycznie
niezmiennej infrastrukturze drogowej, uległ
znaczącej poprawie, biorąc pod uwagę liczbę
zdarzeń drogowych.

Zestawienie zatrzymanych nietrzeźwych kierujących:

Rok

Razem

2017

178

2018

182

dynamika

102.2 %

W ub. roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili łącznie

124 000

badań stanu trzeźwości kierujących.
Ochrona przeciwpożarowa
Świętochłowice,
mimo
spadającej
systematycznie liczby mieszkańców, należą
wciąż do miast o największej gęstości
zaludnienia w Europie - na koniec 2018 r.
wynosiła ona blisko 3,5 tys. osób na 1 km2.
W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Świętochłowicach wg stanu na
dzień 31 grudnia 2018 r. pełniło służbę

53 strażaków, przy czym całodobowo
zmiana służbowa liczy nie mniej niż 9
strażaków.
W pionie
operacyjnym

zatrudnionych

jest

ponad

90%

funkcjonariuszy. W przypadku zaistnienia
pożaru, miejscowego zagrożenia lub
powstania klęski żywiołowej, gdy siły i środki
KM PSP Świętochłowice okazują się
niewystarczające
lub zdarzenie
swym
zasięgiem wykracza poza obszar powiatu,
uruchamiany jest wyższy – wojewódzki poziom Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego.
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Na terenie miasta Świętochłowice funkcjonują obecnie dwie jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej. Ze względu na stopień przygotowania i wyposażenia jedna z nich nie bierze udziału
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, natomiast druga dysponowana jest do działań
pomocniczych PSP. OSP Świętochłowice 1 w roku 2018 brała udział w 58 działaniach
ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta (o 16 więcej niż w roku 2017).
Zagrożenie pożarowe
Zagrożenie pożarowe determinuje głównie
stan techniczny budynków mieszkalnych
wielorodzinnych oraz czynności związane
z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką,
transportem lub składowaniem materiałów
palnych i niebezpiecznych pożarowo w
budynkach produkcyjnych i magazynowych.
Największe
zagrożenie
pożarowe
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
występuje w dzielnicach Centrum, Lipiny
i Chropaczów. Większość budynków została
wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku. Klasa
odporności ogniowej elementów tych
budynków i ich odporność pożarowa znacznie
odbiega od współczesnych wymagań
techniczno-budowlanych. Zwarta zabudowa
oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne
dachów i stropów oparte na drewnie –
sprzyjają szybkiemu i wielokierunkowemu
rozprzestrzenianiu
się ognia nie tylko
wewnątrz palącego się budynku, ale również
na
budynki
sąsiednie.
Szybkiemu
rozprzestrzenianiu się pożaru wewnątrz
budynku sprzyjają także drewniane klatki
schodowe. Paląca się klatka schodowa
uniemożliwia ponadto ewakuowanie się tą
drogą osób przebywających w budynku.
Przebiegające wzdłuż zewnętrznych ścian
budynków linie energetyczne oraz linie trakcji

tramwajowej w dużym stopniu utrudniają
prowadzenie ewakuacji przy pomocy
podnośników i drabin mechanicznych,
ograniczając możliwość interwencji strażaków
do drabin przystawnych i skokochronów
podczas ewakuacji zagrożonych osób.
Dużym
zagrożeniem
pożarowym
w budynkach mieszkalnych z przełomu XIX
i XX wieku jest niebezpieczeństwo powstania
pożaru w przestrzeni poddaszy, przestrzenie
te – pomimo zakazu – stanowią bardzo często
składowisko
starych,
bezużytecznych
przedmiotów, które stanowią doskonały
materiał palny, stwarzający warunki do
szybkiego rozwoju i rozprzestrzeniania się
pożaru. Dodatkowe zagrożenie stanowią
instalacje elektryczne i gazowe, w wielu
przypadkach
w
znacznym
stopniu
wyeksploatowane oraz butle z mieszanką
propan–butan.
Duży
problem
stanowi
samowolne
instalowanie i podłączanie do przewodów
kominowych różnego rodzajów pieców, które
mogą nie tylko być przyczyną pożaru, ale
także emitować tlenek węgla (czad). W roku
2018 straż pożarna interweniowała w 58
zdarzeniach związanych z występowaniem
tlenku węgla.

Liczba interwencji związanych z tlenkiem węgla w latach 2014-2018

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Liczba interwencji

29

32

29

28

58
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W nowym budownictwie przewagę stanowią
budynki niskie i średniowysokie, niemniej
jednak na terenie miasta znajduje się 36
budynków
mieszkalnych
wysokich,
zlokalizowanych w dzielnicach Centrum (14),
Chropaczów (14) i Piaśniki (8).
Większość budynków wysokich w świetle
aktualnie obowiązujących przepisów nie
spełnia wymagań w zakresie warunków
ewakuacji oraz oddzieleń przeciwpożarowych
poszczególnych elementów budowlanych.
Powstanie pożaru w mieszkaniu lub w
piwnicy w tych budynkach, z uwagi na
łatwość penetracji gazów i dymów
pożarowych na poszczególnych piętrach
poprzez pionowe drogi komunikacyjne,

powoduje konieczność przeprowadzenia
ewakuacji
niemal
wszystkich
osób
przebywających w budynku.
W wielu przypadkach dojazd pojazdów
pożarniczych do tych budynków jest
utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy,
ponieważ istniejące drogi pożarowe nie
spełniają wymogów w zakresie nośności,
drożności (parkujące samochody) oraz nie
posiadają placów manewrowych lub
odpowiednich przejazdów. Powoduje to także
występowanie utrudnień podczas dojazdu i
ustawiania podnośnika ratowniczego, czy też
drabiny mechanicznej w odpowiedniej
odległości od budynku.

Działania ratownicze
Na obszarze Świętochłowic w 2018 r.
Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza
PSP

779
działań
interwencyjnych, w tym:
prowadziła

▪
▪
▪

262 pożary,
438 miejscowe zagrożenia,
79 alarmy fałszywe.

W działaniach prowadzonych na terenie
Świętochłowic w 2018 roku brały również
udział zastępy spoza powiatu. Siły i środki
spoza

powiatu

uczestniczyły

w

działaniach ratowniczych, z czego

129
w 67

przypadkach były to działania związane
z gaszeniem pożarów. Zastępy z JRG

Świętochłowice
84-krotnie
były
dysponowane do działań poza powiat –
o 20 zdarzeń więcej niż w roku 2017. W roku
2018 w porównaniu do roku 2017 liczba
interwencji związana z gaszeniem pożarów
wzrosła o 24, co stanowi wzrost o 10%. Liczba
miejscowych zagrożeń w stosunku do roku
poprzedniego utrzymała się na podobnym
poziomie, liczba alarmów fałszywych
w stosunku do roku 2017 wzrosła o

31,

co stanowi wzrost o 64%.
Najczęstszymi,
przypuszczalnymi
przyczynami powstania pożarów były
podpalenia. Są to główne przyczyny
powstawania pożarów traw oraz kontenerów
na śmieci.
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Przypuszczalne przyczyny powstania pożarów 2014-2018

Przyczyny pożarów

2014

2015

2016

2017

2018

podpalenia

197

249

193

178

186

zaprószenie ognia

20

25

17

15

20

zwarcie instalacji elektrycznej

7

4

2

8

7

inne (w tym nieustalone)

37

28

22

35

49

W 2018 r. najwięcej pożarów powstało w
dzielnicach Centrum i Chropaczów – 79
zdarzeń oraz Lipiny – 50. Najmniej natomiast
w dzielnicy Piaśniki – 22.

66 pożarów
w budynkach mieszkalnych
W 2018 roku odnotowano

(o 9 więcej niż rok wcześniej). Wzrosła
również liczba pożarów w budynkach
użyteczności publicznej (o 2) oraz w
budynkach produkcyjno-magazynowych (o
1). Odnotowano znaczący wzrost pożarów

środków transportu – o 9 zdarzeń więcej niż
w roku 2017.
W ostatnim roku w wyniku pożaru śmierć
poniosła jedna osoba, natomiast 18 osób
zostało rannych.
Z uwagi na dogodne położenie strażnicy,
niewielką
powierzchnię
miasta
oraz
zastosowane rozwiązania organizacyjnotechniczne, w 2018 roku średni czas dojazdu
pojazdów gaśniczych do pożarów na terenie
powiatu wyniósł 5 minut i 29 sekund
od chwili zgłoszenia.
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