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Opracowanie:
Urząd Miejski w Świętochłowicach
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Świętochłowice
przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Świętochłowice za rok 2019.
Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe wydziałów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, miejskich
jednostek organizacyjnych oraz miejskich instytucji.
Składamy podziękowania wszystkim podmiotom, które przyczyniły się do opracowania tej publikacji.
Raport o Stanie Gminy za 2019 rok zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2019 roku, o ile nie zaznaczono inaczej.
Przy publikacji danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła.
Elektroniczna wersja Raportu znajduje się na stronie internetowej www.bip.swietochlowice.pl oraz na stronie
www.swietochlowice.pl
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Szanowni Państwo,
niniejszym przedkładam Państwu „Raport o stanie gminy Świętochłowice
w roku 2019”. Publikacja przedstawia obraz miasta według stanu na dzień
31.12.2019 r.
Prace nad raportem zainicjowałem już w marcu – wówczas powołałem
zespół roboczy, którego zadaniem było stworzenie kompleksowej analizy
minionych 12 miesięcy. Kwiecień z kolei, to praca w wydziałach i jednostkach miejskich
nad przygotowaniem materiału analitycznego oraz treści merytorycznej. Maj to w końcu praca
redakcyjna i ostateczne przygotowanie raportu.
Jak już wspomniałem raport oddaje stan miasta na dzień 31.12.2019 roku. Zgodnie z przepisami
prawa termin przedłożenia raportu radnym i mieszkańcom został przedłużony. Prace, które trwały bez
mała kwartał, przypadały na okres światowej pandemii choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARSCoV-2. Oczywiście nasze miasto nie jest samotną wyspą. Również w naszym samorządzie borykamy
się i będziemy się jeszcze borykać z następstwami tej pandemii. Z tego punktu widzenia, bogatsi
o obecne doświadczenia, wiemy iż poniższy raport jest odzwierciedleniem innej rzeczywistości,
rzeczywistości, która minęła. Obecny okres przyniesie z pewnością liczne konsekwencje dla wszystkich
aspektów funkcjonowania naszego miasta w roku bieżącym. Zwłaszcza w dziedzinach gospodarczych
należy spodziewać się spowolnienia koniunktury, co z pewnością przyniesie konsekwencje
ekonomiczne i społeczne.
Niemniej jednak prezentuję ten raport ze świadomością że rok 2019 był trudny, lecz udało
się nam wszystkim, całej naszej lokalnej społeczności, osiągnąć wiele wymiernych sukcesów.
Zaczynaliśmy rok 2019 w trudnej sytuacji, zwłaszcza finansowej. Jednak kończyliśmy go w nastrojach,
które pozwalały spoglądać z optymizmem w przyszłość. Nie mieliśmy wtenczas świadomości,
jak trudny okres nadchodzi.
„Raport o stanie gminy Świętochłowice w roku 2019” składa się z 9 rozdziałów. Każdy z nich
opisuje jedną spójną sferę funkcjonowania samorządu. Sferę, która jest ważna dla każdego mieszkańca
Świętochłowic, ważna dla każdego z nas. Zapraszam wszystkich mieszkańców do zapoznania
się z poniższym raportem, tak by każdy z Państwa mógł wyrobić sobie własne zdanie na temat działania
naszej świętochłowickiej społeczności.
Życzmy sobie, by normalność jak najprędzej do nas wróciła. Gorąco wierzę, że przetrwamy
ten czas bez uszczerbku, zjednoczeni, solidarni i wzmocnieni wzajemną troską i empatią.
Ja ze swej strony życzę Państwu jak najserdeczniej zdrowia i spokoju.
Daniel Beger

Prezydent Miasta Świętochłowice
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W gminie w 2019 r. obowiązywały 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.
Strategia Rozwoju Świętochłowic do roku 2030 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.
Są to:

1. Przygotowanie i udostępnianie terenów inwestycyjnych w ramach Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

2. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej w Świętochłowicach;
3. Modernizacja stadionu miejskiego w ramach rozwoju infrastruktury Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Skałka”;

4. Połączenie miejskiego układu drogowego w zachodniej części miasta z DTŚ.
Ich wdrożenie jest 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.
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. W roku 2019 rozpoczęto proces monitoringu powołując stały,
zadaniowy Zespół ds. aktualizacji Strategia Rozwoju Świętochłowic.
Aktualnie obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2023 –
aktualizacja 2016, 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.
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Celem zwiększenia partycypacji społecznej rozszerzono w Programie wachlarz działań
partycypacyjnych na etapie wdrażania i monitorowania. Powołano zatem stały, zadaniowy
Zespół ds. Rewitalizacji, W miarę postępów we wdrażaniu Programu, w proces rewitalizacji
będą włączani partnerzy społeczno-gospodarczy.
Podstawą formalną do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Świętochłowic do roku 2030 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:

1. Diagnozę problemów społecznych miasta dokonaną na podstawie analizy danych
wtórnych, wzmocnioną wynikami ankiety internetowej;

2. Strukturę celów: głównych celów strategicznych i podporządkowanych im celów
operacyjnych;

3.
4.
5.
6.

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 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.
Plan Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Świętochłowice w latach 2017-2020
opracowany został na przełomie lat 2016 i 2017 przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach. Plan 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
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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.
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 określił priorytetowe zadania publiczne
na rok 2018. Przyjęty został uchwałą nr XLIII/361/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
29 listopada 2017 r. W Programie zawarte są 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. Realizacja programu obejmuje
działania w następujących obszarach:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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.

Program ochrony środowiska dla miasta Świętochłowice jest dokumentem planowania
strategicznego, stawiającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu miasta
i określającym wynikające z niej działania. Zakres programu odpowiada wymogom
określonym przez ustawę Prawo ochrony środowiska. Struktura i zawartość dokumentu jest
zgodna z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska z 2015 r., opublikowanymi przez Ministerstwo Środowiska. Program
składa się z trzech części:
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a) Cześć pierwsza to wprowadzenie. W części tej scharakteryzowano podstawy
formalno-prawne wykonania programu ochrony środowiska, określono cel i zakres
niniejszego dokumentu, a także zaprezentowano metodykę wykonania Programu
i przedstawiono uwarunkowania wynikające z nadrzędnych dokumentów
strategicznych, dokumentów sektorowych oraz dokumentów o charakterze
programowym i wdrożeniowym,
b) Część druga przedstawia stan aktualny. W tej części dokumentu ujęto obecne
uwarunkowania gospodarcze i środowiskowe w mieście, a także opisano aktualny stan
poszczególnych komponentów środowiska na terenie miasta Świętochłowice,
c) Część trzecia opisuje działania strategiczne. W części ostatniej przedstawiono cel
nadrzędny Programu i kierunki działań na najbliższe cztery lata. Realizacja
zaplanowanych zadań przedstawionych w harmonogramie pozwoli na osiągnięcie
zakładanych celów. Przedstawiono koszty realizacji zaplanowanych działań.
Za realizację zadań, zmierzających do poprawy stanu środowiska na terenie miasta
odpowiedzialne są władze miasta w zakresie zadań własnych. Równocześnie wskazano wiele
konkretnych zadań planowanych do realizacji przez podmioty gospodarcze. Realizacja tych
zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu miasta i nie jest związana
z angażowaniem środków z miejskiego budżetu, są to tzw. zadania koordynowane. Podmioty,
które będą realizować zadania przedstawione w Programie zaprezentowano poniżej:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Urząd Miejski w Świętochłowicach;
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętochłowicach;
TAURON Ciepło sp. z o.o.;
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.;
Tramwaje Śląskie S.A.;
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
Przedsiębiorstwa z sektora gospodarczego;
Spółdzielnie Mieszkaniowe
wielorodzinnych;

i

inni

administratorzy

budynków

mieszkalnych

i) Szkoły, przedszkola.
Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią własność
gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminnym zasobem nieruchomości
gospodaruje w Świętochłowicach Prezydent Miasta. Zasób gminy Świętochłowice obejmował
na dzień 31 grudnia 2019 r. – 625 ha gruntów, w tym 3905 działek.
Gospodarowanie mieniem gminnym polega w szczególności na:

a) Ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;
b) Zapewnianiu wyceny tych nieruchomości;
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c) Sporządzaniu planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami w mieście;
d) Zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
e) Wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości
udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności;

f) Zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości;
g) Wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości stanowiących mienie
gminne;

h) Podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach
dotyczących własności lub innych praw 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;

i) Składaniu wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa
oraz o wpis w księdze wieczystej;

j) 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;
Ponadto Prezydent Miasta Świętochłowice reprezentuje Skarb Państwa w sprawach
gospodarowania nieruchomościami będących jego własnością i wykonuje w tym zakresie
zadania z zakresu administracji rządowej. Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
położonych w Świętochłowicach należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności
Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Gospodarowanie zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa odbywa się w oparciu o dotacje celowe, przekazywane przez
Wojewodę Śląskiego. Zasób Skarbu Państwa na terenie Świętochłowic obejmował na dzień
31 grudnia 2019 r. - 87 ha gruntów, w tym 590 działek.
Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2019 r. koncentrowały
się na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
zbywaniu mienia gminnego oraz komunalizacji majątku będącego własnością Skarbu
Państwa.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów (ustawa z dnia
20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn.
zm.). Podstawą ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów
i budynków jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez Prezydenta
Miasta w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy. Zaświadczenia wydawane
są z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Również
w wypadku nieruchomości należących do Skarbu Państwa organem właściwym do wydania
zaświadczenia jest Prezydent Miasta Świętochłowice, który w tym zakresie wykonuje zadania
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z zakresu administracji rządowej . Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Prezydent Miasta
wydał łącznie 6 535 zaświadczeń dot. przekształcenia użytkowania wieczystego
ustanowionego na gruntach Gminy. Jeśli chodzi o mienie Skarbu Państwa Prezydent Miasta
wydał łącznie 1 342 zaświadczenia dot. przekształcenia użytkowania wieczystego
ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa. Liczba działek Gminy objętych przekształceniem
wyniosła w ubiegłym roku 476, o łącznej powierzchni 84,51 ha. Z kolei w minionym roku
przekształcono 180 działek o powierzchni 22,70, które stanowiły składnik majątku Skarbu
Państwa.
Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego
właściciela, tj. Skarbu Państwa lub Gminy opłatę, której wysokość jest równa wysokości opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia. Opłata
jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
Ważnym ekonomicznie elementem mechanizmu wnoszenia opłat przekształceniowych,
jest możliwość skorzystania z bonifikaty z tytułu jednorazowej zapłaty opłaty
przekształceniowej. W takim przypadku – w odniesieniu do gruntów należących dotychczas
do Skarbu Państwa – ustawa gwarantuje bonifikatę na poziomie 60 proc. kwoty, w przypadku
uiszczenia opłaty za cały, 20 letni okres, w ciągu pierwszego roku po przekształceniu
tj. w praktyce do 31 grudnia 2019 r. Skala bonifikaty ma charakter degresywny i kończy
się na 10 proc. zniżki, gdy cała opłata zostanie uiszczona w szóstym roku po przekształceniu
(art. 9 ust. 3 ustawy).
W przypadku gruntów, których właścicielem dotychczas była Gmina, ustawa daje jedynie
możliwość udzielania nowym właścicielom stosownych bonifikat z tytułu jednorazowej
wpłaty. W praktyce Gmina Świętochłowice przyjęła system bonifikat określony Uchwałą Rady
Miejskiej Nr X/85/19 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków
udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, lub spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikat
od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Świętochłowice,
w prawo własności tych gruntów.
Wysokość wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wyniosła na dzień
31.12.2019 r. łącznie 804 406,79 zł.
Sprzedaż nieruchomości odbywała się w roku 2019 zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65) w drodze przetargu oraz w drodze
bezprzetargowej. Nieruchomości gruntowe zbywane były zgodnie z ich przeznaczeniem
określonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. sprzedano
w drodze przetargu 4 nieruchomości gruntowe, zaś w drodze bezprzetargowej sprzedano
21 nieruchomości. Z tego tytułu odnotowano wpływy w wysokości 1 161 147,63 zł.
Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają nieruchomości gminne niezbędne dla realizacji zadań
własnych gminy, w szczególności grunty i obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości
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niezbędne dla realizacji inwestycji gminnych, przeznaczone głównie pod rozwój
mieszkalnictwa komunalnego oraz sieci infrastruktury komunalnej i obiekty im towarzyszące.
W 2019 r., w związku z podjętą przez Radę Miejską Uchwałą Nr XI/94/19 z dnia 26.04.2019
r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców oraz Uchwałą
Nr XV/115/19 z dnia 10.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały jw., dotyczącymi zastosowania
85% bonifikaty od ceny lokalu, ma miejsce intensyfikacja działań w zakresie sprzedaży
mieszkań. W 2019 r. sprzedano 48 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Wpływy z tytułu
sprzedaży odnotowano w wys. 931 981,96 zł. Z kolei w drodze przetargu sprzedano 1 lokal
mieszkalny za cenę 98 980,00 zł oraz 2 lokale użytkowe. Dochód z tego tytułu wyniósł
92 796,71 zł.
Urząd Miejski w Świętochłowicach w 2019 r. prowadził zintensyfikowane prace związane
z komunalizacją nieruchomości pozostających własnością Skarbu Państwa. Do Wojewody
Śląskiego zostało skierowanych 46 wniosków, dotyczących nieruchomości o łącznej
powierzchni: 17,76 ha.

Zasób mieszkaniowy
Zasady polityki czynszowej reguluje Zarządzenie nr 199/2015 Prezydenta Miasta
Świętochłowice z dnia 29.04.2015 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice. W roku 2019 łączna
liczba wniosków o przyznanie lokali mieszkalnych wyniosła 466, w tym liczba wniosków
dotyczących przyznania lokalu socjalnego wyniosła 345. Łącznie przydzielono 168 lokali
z podziałem na dzielnice:

a)
b)
c)
d)
e)

Centrum – 73;
Lipiny – 56;
Chropaczów – 31;
Piaśniki – 3;
Zgoda – 5.

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. 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 w użytkowanie na rzecz Spółki nieruchomości wchodzące w skład zasobu
gminnego.
Spółka zobowiązana jest dokonywać czynności, które mają na celu w szczególności:

a) Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej zasobu;
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b) Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji zasobu;
c) Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa
energetycznego;

d) Bieżące administrowanie zasobem gminnym;
e) Utrzymanie zasobu w stanie niepogorszonym zgodnie z jego przeznaczeniem;
f) Uzasadnione inwestowanie w zasób gminny.
Szczegółowy zakres działania Spółki, w szczególności 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. Spółka posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nieruchomości za szkody wyrządzone w związku
z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami, którymi zarządzają
licencjonowani zarządcy zatrudnieni w spółce. Spółka dysponuje osobami uprawnionymi
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie kierowania
robotami konstrukcyjno – budowlanymi, instalacyjnymi, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnych
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, w liczbie zapewniającej sprawną i nieprzerwaną
obsługę powierzonego zasobu.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach podejmuje
racjonalne działania zmierzające do zabezpieczenia mienia gminnego i minimalizowania szkód
w przypadku awarii. Spółka zobowiązana jest informować pisemnie Gminę w terminie 3 dni
o wszelkich zagrożeniach mogących powodować odpowiedzialność Gminy wynikającą
z własności zasobu oraz zobowiązana jest powiadomić Gminę o każdym znacznym
uszkodzeniu lub zniszczeniu zasobu lub jego części, w terminie 3 dni roboczych od zaistniałego
zdarzenia.
Stan zasobów lokalowych w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie MPGL według
stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Forma własności

Budynki mieszkalne
Mieszkania (szt.)
(szt.)

Powierzchnia użytkowa
mieszkań w m2

Zasób komunalny

218

2548

111 206,70

W tym zasób socjalny

0

192

6 413,72

Zasób komunalny w
budynkach wspólnot
mieszkaniowych
obcych

0

274

13 492,79
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Zasób komunalny w
budynkach wspólnot
mieszkaniowych
własnych

0

1704

67 981,14

Razem

218

4718

199 094,35

Zasób prywatny

161

1649

66 391,79

W tym zasób socjalny

0

3

111,45

Skarb Państwa

2

25

1 110,20

Zasób ogółem

381

6392

266 596,34

Zasób socjalny ogółem

0

195

6 525,17

Liczba budynków niemieszkalnych będących w zarządzie MPGL według stanu na dzień
31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Budynki niemieszkalne:

Ogółem

Liczba (szt.)

33

Powierzchnia w m2

8 235,62

Struktura wiekowa budynków będących w zarządzie MPGL według stanu na dzień
31.12.2019 r. prezentuje poniższa tabela:

Rok budowy
Wybudowane przed 1900 r.
Wybudowane w latach 1901-1940
Wybudowane w latach 1941-2018
Ogółem liczba budynków

Liczba na dzień 31.12.2019 r.
221
143
17
381

Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r., bez odpisów aktualizacyjnych wynosi:
Zaległości bieżące
Zaległości zasądzone

43 719 096,91 zł
60 153 423,63 zł

Razem

103 872 520,54 zł

Na dzień 31.12.2019 r. spółka dokonała odpisy aktualizacyjne należności na kwotę
38 770 986,83 zł.
Stan zobowiązań spółki wobec podmiotów zewnętrznych na dzień 31.12.2019 wynosi:
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Rozrachunki z ZUS
Podatek dochodowy od osób fizycznych
PEFRON
Rachunki VAT
Zobowiązania za wywóz śmieci
Inne zobowiązania
Razem

8 543 081,59 zł
230 265,23 zł
56 797,00 zł
7 915,00 zł
53 244,00 zł
2 821 420,89 zł
21 216,51 zł
11 826 519 ,09 zł

Infrastruktura drogowa
Długość dróg w Świętochłowicach wynosi 73,62 km, według poniższych kategorii:

a) Drogi gminne: 43,474 km;
b) Drogi powiatowe: 23,375 km;
c) Drogi wojewódzkie: 6,771 km.
Liczba obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, tuneli i innych) według stanu na dzień
31.12.2019 r. wynosi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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);
Kładka dla pieszych nad DTŚ w ciągu ulicy Bytomskiej - 1 szt.;
Przejścia podziemne - 4 szt. (w tym 2 będące własnością PKP).

Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 18 km, w 100% sieć znajduje się w zarządzie
Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji). Liczba
punktów świetlnych wynosi 3 514 szt., w tym 1 371 szt. stanowi własność Gminy
oraz 2 143 szt. - własność Tauron Dystrybucja Serwis S.A..

Zadania inwestycyjne i remontowe
W roku 2019 przygotowano, realizowano i rozliczono zadania inwestycyjne, remontowe
i rozbiórkowe na terenie miasta. Poniżej przedstawiono stan realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych na dzień 31.12.2019 r.:
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a) Wykonano roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy
ulicy Sudeckiej 5, na potrzeby uruchomienia Szkoły Podstawowej nr 5.

b) Zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2018 r. pn. „Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10”.

c) Zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2018 r. pn. „Rozbudowa placu zabaw
zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej i Bieszczadzkiej
w Świętochłowicach wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb dzieci”.

d) Zakończono modernizację systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych
w Świętochłowicach – w roku 2019 zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 2,
Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4 oraz Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1. Pozyskano dotację z GZM w ramach „Metropolitalnego
Funduszu Solidarności” w łącznej wysokości 484.769,60 zł, zgodnie z rozliczeniem
końcowym projektu.

e) Opracowano dokumentację projektową dla realizacji zadania pn. „Utworzenie sal
do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób
niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach.

f) Opracowano dokumentację projektową dla realizacji zadania pn. „Adaptacja części
budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Szkolnej 13 w Świętochłowicach,
na potrzeby prowadzenia działalności dwóch klubów dziecięcych”.

g) Przygotowano dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zadania oraz na pełnienie obowiązków
inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy
Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie
stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

h) Przerwano oraz zabezpieczono teren w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa
stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach oraz przebudowa
i termomodernizacja budynku siedziby OSiR „Skałka”.
Sprawowano nadzór inwestorski nad realizacją m.in. następujących zadań:

a) Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
przy ulicy Sudeckiej 5 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5.

b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 (zakończenie
realizacji zadania przypadło na 2019 r.).

c) Realizacja prac i robót remontowych budowlanych związanych z usuwaniem awarii
i ich skutków w gminnych obiektach budowlanych jednostek oświatowych, żłobku
i klubach dziecięcych w Świętochłowicach.

d) Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej
oraz Bieszczadzkiej w Świętochłowicach wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb dzieci
niepełnosprawnych (zakończenie realizacji zadania przypadło na 2019 r.).
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e) Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą
na terenie OSiR Skałka (realizacja zadania została przerwana w 2019 r.).

f) Modernizacja

systemu
oświetlenia
miejskich
placówek
oświatowych
w Świętochłowicach w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole
Podstawowej nr 4 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Pozyskano dokumentację projektową (w tym: wielobranżowy projekt budowlany,
wielobranżowy projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
przedmiar robót, kosztorys inwestorski) dla następujących zadań:

a) Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych nowo tworzonej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jerzego Kukuczki w Świętochłowicach w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2;

b) Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem
barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych;

c) Adaptacja części budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych, przy ul. Szkolnej 13
w Świętochłowicach, na potrzeby prowadzenia działalności dwóch klubów
dziecięcych.
Natomiast na potrzeby realizacji zadania pn.: Modernizacja systemu oświetlenia miejskich
placówek oświatowych w Świętochłowicach w:

a) Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Mielęckiego 19;
b) Przedszkolu Miejskim nr 13 przy ul. Sudeckiej 1;
c) Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zubrzyckiego 38;
d) Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wyzwolenia 50;
e) Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1;
f) Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 17;
g) Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Wiśniowej 9;
h) Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Chrobrego 4;
i) Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65;
j) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Licealnej 1;
k) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Sudeckiej 5.
Pozyskano Program Funkcjonalno–Użytkowy.

17

W ramach działania platformy „Naprawmyto.pl” przedstawiono poniżej sumaryczne
zestawienie dokonanych zgłoszeń wraz ze stanem ich realizacji według stanu na dzień
31.12.2019 r.

a)
b)
c)
d)

alerty, które pozostają otwarte – 3;
alerty w trakcie naprawiania – 10;
alerty, które zostały naprawione – 143;
alerty, które nie zostaną naprawione –114;

Obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Świętochłowice” zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach
nr XLV/488/14 z dnia 14.02.2014 r. Od roku 2019 trwają prace nad zmianą Studium, obecnie
na etapie opracowania koncepcji, przed wystąpieniem o opinie i uzgodnienia do właściwych
organów i instytucji.
W roku 2019 zostały uchwalone dwa plany miejscowe:

a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic
Chorzowskiej i Przemysłowej przyjęty uchwałą nr XXI1/165/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2019.8081
z dnia 2.12.2019 r.);

b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Śląskiej,
Wojska Polskiego oraz granicy administracyjnej miasta, przyjęty uchwałą
nr XXI1/167/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2019 r.
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2019.8083 z dn. 2.12.2019 r.), obowiązujący wraz
z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.,
stwierdzającym nieważność części uchwały (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2020.52
z dn. 3.01.2020 r.).
W roku 2019 nie było obowiązującego gminnego programu opieki nad zabytkami.
Dokument w roku 2019 był w fazie opracowania. W opracowaniu była również aktualizacja
gminnej ewidencji zabytków. W roku 2019 z budżetu gminy została udzielona dotacja
w wysokości 40 000 zł na dofinansowanie robót budowlanych związanych z remontem dachu
budynku kościoła św. Augustyna, polegających na wymianie pokrycia dachów nad kaplicą
chrzcielną i dawną zakrystią.
W celu rozwoju przedsiębiorczości w 2019 r. w strukturze Urzędu Miejskiego zostało
powołane Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Aktywizacji Społecznej. Przedsiębiorcy oraz
osoby zamierzające założyć 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 zatem usprawnić proces podjęcia
działalności gospodarczej.
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Miasto w roku 2019 współpracowało z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem
Skarbowym w Chorzowie, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a także Krajową Izbą
Doradców Podatkowych, Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach,
Fundacją „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości” oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorcy
z Wyboru. Dzięki współpracy z tymi instytucjami zorganizowano w 2019 roku 27 bezpłatnych
szkoleń dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto
zorganizowano 2 Śniadania Biznesowe dla przedsiębiorców skupionych w Radzie Biznesu
przy Prezydencie Miasta Świętochłowice.
W dniu 30.09.2019 podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Śląskiem,
Miastem Świętochłowice i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Dzięki porozumieniu
Miasto Świętochłowice przystąpiło do programu Pracownik+ oraz Mieszkanie+. Porozumienie
ma na celu nawiązanie współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów
inwestycyjnych w Świętochłowicach, ukierunkowanie sieci edukacyjnej na szkolnictwo
zawodowe oraz dostosowanie jej do potrzeb pracodawców, a także stworzenie podwalin
kompleksowej obsługi inwestorów. Kluczowym elementem porozumienia stanie się realizacja
projektu „Nowe Lipiny” w ramach programów „Pracownik+” oraz „Mieszkanie+”,
obejmującego swoim zasięgiem rewitalizację tkanki mieszkaniowej najbardziej
zdegradowanej dzielnicy miasta. Świętochłowice były drugim miastem w Polsce
i w Województwie Śląskim, które przystąpiło do programu mającego na celu aktywizację
na rynku pracy dwóch grup społecznych. Pierwszą z nich stanowią osoby polskiego
pochodzenia, kulturowo związane z krajem, ale z powodów historycznych mieszkające dotąd
poza jego granicami. Druga to osoby chcące swoją aktywność życiową i zawodową związać
z obszarem działalności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwłaszcza ludzie młodzi,
szukający stabilnego i długotrwałego zatrudnienia. Inicjatywa ta ma przyczynić się do poprawy
sytuacji na rynku pracy w Świętochłowicach i zapobiec negatywnym skutkom depopulacji.
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 jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) będący jednostką budżetową
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Przedmiotem działalności ZTM
jest wykonywanie ustawowych zadań GZM w zakresie planowania, organizowania
i zarządzania publicznym transportem zbiorowym.
Do zadań ZTM należy między innymi:

a) Prowadzenie badań marketingowych rynku usług publicznego transportu zbiorowego
w celu określenia potrzeb transportowych mieszkańców,

b) Opracowywanie projektów planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego,

c) Planowanie i optymalizacja sieci i układu linii w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na obszarze Metropolii oraz opracowywanie rozkładów jazdy,

d) Administrowanie systemem informacji pasażerskiej,
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e) Wykonywanie prac planistycznych,
f) Przygotowywanie rozliczeń części zmiennej składki rocznej oraz dotacji pobieranych
przez Metropolię w związku z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego,

g) Emitowanie, sprzedaż i dystrybucja biletów komunikacji miejskiej,
h) Zarządzanie dworcami i przystankami komunikacyjnymi, które stanowią własność
lub pozostają w zarządzie Metropolii.
Dochody i wydatki ZTM są elementem budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Dochodami GZM pochodzącymi od gmin członkowskich są między innymi
dochody z tytułu stałej części składki rocznej oraz zmiennej części składki rocznej, które Gminy
członkowskie są zobowiązane do wnoszenia na rzecz Związku Metropolitalnego.
Wysokość zmiennej składki rocznej z tytułu pełnienia organizatora publicznego
transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w 2019 r., zgodnie z Uchwałą
Nr VIII/39/2018 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 czerwca
2018 r. wynosiła dla gminy Świętochłowice 11 450 539,00 zł.
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, komunikacja miejska
to gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo
miasta i gminy, miast, albo miast i gmin sąsiadujących - jeżeli zostało zawarte porozumienie
lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu
zbiorowego.
W ramach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM dla gminy Świętochłowice,
na terenie naszego miasta usługi transportu zbiorowego wykonywane są przez autobusy
i tramwaje. 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).
Wybór operatorów poszczególnych linii dokonywany jest poprzez przeprowadzanie
postępowań przetargowych na obsługę linii komunikacyjnych, zgodnie z ustawą prawo
zamówień publicznych.
Wykonywanie usług komunikacji tramwajowej zlecane jest spółce Tramwaje Śląskie
S.A. w Chorzowie. Od 30 grudnia 2008 roku właścicielami akcji spółki Tramwaje Śląskie
są gminy: Bytom, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska,
Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze. Podział akcji na poszczególne gminy
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ustalono na podstawie wielkości pracy eksploatacyjnej wykonywanej w tym czasie przez
tramwaje na obszarach tych gmin.
W czerwcu 2019 r. został uruchomiony przez GZM, tzw. Metrobilet, który stanowi
ciekawą ofertę dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej ZTM oraz pociągów Kolei
Śląskich. Z jednym biletem można podróżować wszystkimi środkami transportu na terenie
Metropolii. Metrobilet jest biletem miesięcznym i dostępny jest wyłącznie w wersji
elektronicznej – jest kodowany na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Pasażerowie mogą
wybierać spośród siedmiu różnych biletów miesięcznych, a dodatkowo w ofercie znajduje się
również bilet sześciogodzinny.
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 na danej linii.
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Budżet i Finanse
Polityka finansowa Miasta Świętochłowice realizowana jest w oparciu o Wieloletnią Prognozę
Finansową i uchwałę budżetową zawierającą informacje o planowanych dochodach,
wydatkach, przychodach i rozchodach oraz planowanym wyniku finansowym miasta na dany
rok budżetowy.

a) 15 listopada 2018 roku Prezydent Miasta Świętochłowice Zarządzeniem
Nr 7/2018 przyjął projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projekt Uchwały Rady
Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 2019 - 2037. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
w dniu 4 grudnia 2018 roku wydała negatywną opinię o przedłożonym projekcie
uchwały w sprawie WPF na lata 2019 - 2037 (Uchwała Nr 4200/V/184/2018 V Składu
Orzekającego RIO w Katowicach) oraz projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz
z uzasadnieniem (Uchwała Nr 4200/V/182/2018 V Składu Orzekającego RIO
w Katowicach).

b) 31 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę
Nr V/26/18 w sprawie budżetu Miasta Świętochłowice na rok 2019, oraz Uchwałę
Nr V/27/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice
na lata 2019 – 2037. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Uchwałą Nr 13/II/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku stwierdziło nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

c) 1 stycznia 2019 roku Kolegium RIO w Katowicach podjęło Uchwałę Nr 52/IV/2019
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie istotnego naruszenia prawa w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok i wezwała Miasto do
jego usunięcia w terminie do 1 marca 2019 r.

d) 25 lutego 2019 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę
Nr IX/49/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice
na lata 2019 – 2030. Zrezygnowano w niej m.in. z dalszego zadłużania Miasta z tytułu
emitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego
deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 125/VIII/2019 z dnia 8 marca 2019 roku
stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
Jednocześnie Kolegium RIO w Katowicach Uchwałą Nr 126/VIII/2019 z dnia 8 marca
2019 roku wezwało Miasto Świętochłowice do opracowania i uchwalenia programu
postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do RIO w Katowicach
w terminie 45 dni od otrzymania wezwania.

e) Program naprawczy został przez Miasto przygotowany, przyjęty Uchwałą Nr XIII/97/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 maja 2019 roku i przedłożony
w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałą
Nr 4200/V/87/2019 z dnia 27 maja 2019 roku V Skład Orzekający Regionalnej Izby
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Obrachunkowej w Katowicach wydał negatywną opinię o programie postępowania
naprawczego dla Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2021, zaś Kolegium RIO
w Katowicach Uchwałą Nr 234/XIV/2019 z dnia 28 maja 2019 roku stwierdziło
nieważność uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia
programu naprawczego finansów Miasta.
Miasto Świętochłowice odwołało
się od uchwały w sprawie opinii o programie postępowania naprawczego dla Miasta
Świętochłowice na lata 2019-2021.

f) 29 sierpnia 2019 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę
Nr XVIII/134/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice
na lata 2019 – 2030. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Uchwałą Nr 360/XXV/2019 z dnia 1 października 2019 roku stwierdziło nieważność
ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach powołując się – zdaniem RIO –
na brak spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy
finansowej w zakresie planowanych wydatków bieżących oraz brak objaśnień
przyjętych wartości.

g) 30 września 2019 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę
Nr XIX/147/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na
lata 2019 – 2030. Ww. uchwała zawierała wyłącznie zmiany wprowadzone do wykazu
przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej
przyjętej poprzednią uchwałą. Na dzień podjęcia uchwały nie mieliśmy jeszcze
informacji o unieważnieniu uchwały w sprawie WPF z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 394/XXVIII/2019
z dnia 29 października 2019 roku stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej
w Świętochłowicach powołując się na brak załącznika nr 1 do WPF.

h) Ostatecznie w 2019 roku nie podjęto ważnej uchwały dotyczącej Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
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 finansowo-księgowej 25 placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.
Dane finansowe zamieszczone w raporcie o sytuacji finansowej Miasta oparto o dane
wynikające ze sprawozdań rocznych sporządzonych i przesłanych do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach: Rb-28S – korekta 1, Rb-27S – korekta 3, Rb-NDS, Rb-N –
korekta 1, Rb-Z – korekta 1.
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I. Stan finansów miasta
1. Plan dochodów i wydatków budżetowych
Uchwała budżetowa na rok 2019 obejmowała następujące wielkości budżetowe:
Lp.

Wyszczególnienie

Plan budżetu 2019 r.

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

Dochody
dochody bieżące
dochody majątkowe
Wydatki
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

262 532 170,00
233 203 952,00
29 328 218,00
269 925 207,00
215 360 632,00
54 564 575,00

Zmiana planu
10 778 247,92
27 277 487,72
-16 499 239,80
1 569 940,92
40 259 940,14
-38 689 999,22

Plan na dzień
31.12.2019 r.
273 310 417,92
260 481 439,72
12 828 978,20
271 495 147,92
255 620 572,14
15 874 575,78

W trakcie roku 2019 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 2019 plany dochodów uległy zmianie o kwotę per saldo 10.778.247,92 zł,
natomiast kwoty wydatków o per saldo 1.569.940,92 zł.
W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości planu wg stanu na dzień
31.12.2019 r. przedstawiały się następująco: plan dochodów budżetowych na 2019 rok
zamknął się kwotą 273.310.417,92 zł, z wyodrębnieniem :

a) dochodów bieżących
260.481.439,72 zł,
b) dochodów majątkowych 12.828.978,20 zł,
natomiast plan wydatków budżetowych na 2019 rok zamknął się kwotą 271.495.147,92 zł,
z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących 255.620.572,14 zł,
b) wydatków majątkowych 15.874.575,78 zł.
Zmiany planu po stronie dochodów i wydatków spowodowane były m.in.:

 Decyzjami Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku
dochodowym:
 Decyzjami Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji celowych;
 Decyzjami Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji celowych;
 Decyzjami Ministra Edukacji Narodowej w zakresie dotacji celowych;
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 Decyzjami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w zakresie dotacji celowej;
 Decyzjami Funduszu Dróg Samorządowych
inwestycyjnych;

w zakresie dofinansowania zadań

 Decyzjami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w zakresie dotacji celowej;
 Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w zakresie dotacji
celowej;
 Decyzjami Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie dotacji celowej;
 Decyzjami Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
w zakresie dotacji celowej;

 Zmianami w ramach środków budżetu Unii Europejskiej, oraz
 Zmianami w zakresie dochodów własnych miasta.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych
W planie przychodów na 2019 rok (po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w dniu
25 marca 2019 r.) nie przewidywano przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych
wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu
terytorialnego), kredytów czy pożyczek.
Plan rozchodów na 2019 rok zamknął się kwotą 1.446.975,00 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 872.975,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z Banku
Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu
terytorialnego) w kwocie 250.000,00 zł.
W trakcie 2019 r. zmniejszono planu rozchodów o kwotę 3 mln zł. w wyniku podpisania
aneksu do umowy z Bankiem PKO S.A. w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji
jednostki samorządu terytorialnego z 2012 roku.
Plan dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów zakładał osiągnięcie
planowanego wyniku finansowego (zysku) w wysokości 368.295 zł. związanego z przyznaniem
dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie
subwencji ogólnej dla jst w zakresie dochodów gmin w kwocie 304.531,00 zł oraz
na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
dochodów powiatów w kwocie 63.764,00 zł.
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II. Wykonanie budżetu
Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonanie budżetu kształtowało się następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Treść

Wykonanie za 2019 r.

Dochody
Wydatki
Przychody
Rozchody
Wynik finansowy (1+3-2+4)

256 425 546,82
247 912 817,15
0,00
1 446 974,56
7 065 755,11

Koniec roku 2019 Miasto Świętochłowice zakończyło z dodatnim wynikiem finansowym
(nadwyżką) w wysokości 7.065.755,11 zł.
1. Wykonanie dochodów budżetowych
W

roku

2019

Miasto

Świętochłowice

wykonało

dochody

w

wysokości

256.425.546,82 zł z wyszczególnieniem:
 dochodów bieżących w wysokości: 245.867.627,42 zł,
 dochodów majątkowych w wysokości: 10.557.919,40 zł.
W roku 2019 wykonano dochody na poziomie 93,82% planu z tego: dochody bieżące
na poziomie 94,39% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wykonano
na poziomie 82,30% w stosunku do planu.
Lp.

Treść

1. Dochody
1.1. dochody bieżące
1.2. dochody majątkowe

Wykonanie za rok
% wykonanie w
2019
stosunku do planu
273 310 417,92
256 425 546,82
93,82%
260 481 439,72
245 867 627,42
94,39%
12 828 978,20
10 557 919,40
82,30%

Plan roku 2019

Realizacja dochodów ze względu na źródło dochodów kształtowała się następująco:
Źródła dochodów

Uzyskane dochody

% planu

podatki i opłaty lokalne

39 767 379,57

82,2%

dochody jednostek budżetowych

10 614 990,01

58,9%

udziały w podatku dochodowym

63 204 953,97

99,7%

subwencje z budżetu państwa

61 167 407,00

100,0%
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dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne:
własne, zlecone gminie i powiatowi, realizowane na
podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy
finansowej

77 584 639,29

97,9%

4 086 176,98

133,0%

256 425 546,82

93,8%

dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
Razem
Plan dochodów wykonany został w 93,8%, w tym:

-

podatki i opłaty w 82,2% planu,
dochody jednostek budżetowych w 58,9% planu,
udziały miasta w podatku dochodowym w 99,7% planu,
subwencje z Budżetu Państwa w 100,0% planu,
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone, realizowane na podstawie
porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej w 97,9% planu,
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w 133,3% planu.

Realizacja dochodów miasta
przedstawiała się następująco:

w

Lp.

Jednostki budżetowe

1
2
3
4

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
Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota
Jesień"
Centrum Integracji Społecznej
Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do
lat 3
Rodzinny Dom Dziecka nr 1
Środowiskowy Dom Samopomocy
Miejski Zarząd Oświaty
Szkoła Podstawowa Nr 1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

poszczególnych

jednostkach

Plan dochodów

budżetowych

Wykonanie
dochodów

%

268 532 660,92
1 489 190,00
1 600 415,00
47 337,00

251 747 004,57 93,75%
1 342 971,86 90,18%
1 642 817,96 102,65%
29 563,46 62,45%

600,00

600,00 100,00%

0,00
1 750,00

38,00

x

2 938,45 167,91%

1 112 750,00

1 080 677,93

97,12%

200 780,00

162 470,85

80,92%

172 500,00

187 261,23 108,56%

0,00
3 435,00
133 300,00
1 150,00

0,00
x
3 575,00 104,08%
208 325,76 156,28%
1 284,00 111,65%
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 17
Szkoła Podstawowa Nr 19
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
I Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej
Zespół Szkół Specjalnych
Zespół Edukacji Wspomagającej
Zespół Szkół Technicznych i
Zawodowych
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Młodzieżowy Dom Kultury
Przedszkole Miejskie Nr 1
Przedszkole Miejskie Nr 2
Przedszkole Miejskie Nr 3
Przedszkole Miejskie Nr 4
Przedszkole Miejskie Nr 7
Przedszkole Miejskie Nr 8
Przedszkole Miejskie Nr 9
Przedszkole Miejskie Nr 11
Przedszkole Miejskie Nr 12
Przedszkole Miejskie Nr 13
Ogółem

800,00
700,00
650,00
650,00
1 500,00
600,00
600,00
650,00
1 000,00
800,00
1 000,00
0,00

729,32
557,49
686,69
1 069,93
1 451,71
942,35
597,00
670,00
814,00
233,00
330,00
461,81

1 600,00

4 304,78 269,05%

250,00
300,00
200,00
300,00
200,00
500,00
450,00
300,00
300,00
300,00
300,00
600,00
273 310 417,92

227,00

91,17%
79,64%
105,64%
164,60%
96,78%
157,06%
99,50%
103,08%
81,40%
29,13%
33,00%
x

90,80%

126,00 42,00%
132,00 66,00%
293,05 97,68%
162,39 81,20%
208,00 41,60%
307,00 68,22%
402,53 134,18%
430,73 143,58%
229,00 76,33%
276,97 92,32%
375,00 62,50%
256 425 546,82 93,82%

To dochody wygenerowane przez Urząd Miasta (szczególnie z tytułu podatków i opłat
lokalnych) stanowią źródło pokrycia wydatków pozostałych jednostek.
2. Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem
W roku 2019 wykonanie dochodów bieżących w dochodach ogółem kształtowało
się na poziomie 95,90%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w dochodach ogółem
wynosi 4,10%.

Lp.

Treść

Wykonanie za 2019 r.

% udział do ogółu
dochodów

Dochody

256 425 546,82

100,00%

1.1.

dochody bieżące

245 867 627,42

95,90%

1.2.

dochody majątkowe

10 557 919,40

4,10%

1.
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3. Wykonanie wydatków budżetowych
W roku 2019 Miasto Świętochłowice wykonało wydatki w wysokości 247.912.817,15 zł
z wyszczególnieniem:



wydatków bieżących w wysokości: 237.049.293,65 zł,
wydatków majątkowych w wysokości: 10.863.523,50 zł.

W roku 2019 wykonano wydatki na poziomie 91,31% planu z tego: wydatki bieżące
na poziomie 92,73% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano
na poziomie 68,43% w stosunku do planu.

Lp.

Treść

1. Wydatki
1.1. wydatki bieżące
1.2. wydatki majątkowe

Plan roku 2019
271 495 147,92
255 620 572,14
15 874 575,78

Wykonanie za rok
% wykonanie w
2019
stosunku do planu
247 912 817,15
91,31%
237 049 293,65
92,73%
10 863 523,50
68,43%

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne
jednostki budżetowe.

Struktura wykonania wydatków budżetowych za rok 2019 przedstawia się następująco:

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
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego
Wydatki na obsługę długu publicznego
Wydatki inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE

% udziału
poniesione
w
wydatki (w zł) wydatkach
89 332 301,57
36%
54 462 690,54
27 606 426,59
61 932 420,99

22%
11,10%
25%

1 083 885,18

0,40%

2 631 568,78
10 363 523,50

x
1,10%
4,20%

2 515 036,41
500 000,00
247 912 817,15

1%
0,20%
100%
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Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych wiązało się z realizacją następujących
zadań:

- przebudowa dróg gminnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego

-

-

-

-

-

pn. Przebudowa dróg gminnych: Wiśniowej i Bukowej oraz powiatowych: 1 Maja,
Metalowców i Bytomskiej na terenie miasta Świętochłowice; podpisanie umowy
na zadanie pn. Przebudowa ul. Metalowców w Świętochłowicach wraz z przebudową
ronda im. Św. Jana Pawła II i peronów na przystankach komunikacji zbiorowej
oraz uregulowanie faktury wystawionej w 2018 roku za sporządzenie dokumentacji
projektowej przebudowy układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej
(od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom); opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy ul. Bytomskiej; przebudowę ul. Szpitalnej
w Świętochłowicach (za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykonanie robót budowlanych, wykonanie i zabudowa promocyjnej tablicy
pamiątkowej) w kwoce 1.271.322,08 zł,
przebudowa dróg powiatowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa dróg gminnych: Wiśniowej i Bukowej oraz powiatowych: 1 Maja,
Metalowców i Bytomskiej na terenie miasta Świętochłowice oraz zapłacenie faktury
z 2018 roku za przebudowę ulicy Harcerskiej (za pełnienie nadzoru inwestorskiego
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, a także sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz
elektroenergetycznych; roboty budowlane; wykonanie i zabudowę promocyjnej
tablicy pamiątkowej) w kwocie 1.309.711,86 zł,
sfinansowanie zadania pn. Budowa miejsc postojowych oraz placu zabaw wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krasickiego w Świętochłowicach, w zakresie
części I - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w kwocie
174.926,44 zł,
nabycie nieruchomości przy ul. Wolnego w kwocie 61.610,00 zł,
uregulowanie całorocznej opłaty na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
S.A. za korzystanie z rozwiązania informatycznego pn. Portal Starosty wdrożonego
w związku z wejściem w życie w 2013 r. ustawy o kierujących pojazdami w kwocie
5.166,00 zł,
dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych o napędzie
hybrydowym w kwocie 70.000,00 zł,
zakup nożyco-rozpieracza, akumulatorów, ładowarki, centrali telefonicznej
(wyposażenie, materiały oraz konfiguracja), systemu kontroli dostępu, szlabanu oraz
zakup Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo - Ratowniczego do przewozu sorbentów,
dyspergentu, wyposażenia i sprzętu niezbędnego podczas prowadzenia działań
ratowniczych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie
225.558,71 zł,
modernizacja i usprawnienie przez Straż Miejską istniejącej instalacji radiowej
w kwocie 42.988,50 zł,
zapłata faktur za roboty budowlane o charakterze inwestycyjnym wykonane w 2018 r.
w szkołach podstawowych w kwocie 193.858,93 zł,
utworzenie przyszkolnego bezpiecznego placu zabaw oraz termomodernizacja
budynku Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w kwocie 965.359,62 zł,
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- utworzenie sali doświadczenia świata oraz zapłacenie faktury z 2018 r. za wykonanie

-

-

-

-

-

kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych
dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w kwocie
51.544,87 zł,
zapłacenie faktury z 2018 r. za wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej
wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zdania „Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej” w kwocie 11.439,00 zł,
utworzenie pracowni komputerowej w kwocie 102.535,68 zł,
sfinansowanie umów związanych z realizacją projektu pn. Utworzenie sal
do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla
osób
niepełnosprawnych
w
Zespole
Szkół
Ekonomiczno-Usługowych
w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Śl. na lata
2014-2020, na opracowanie i sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej,
wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie
112.545,00 zł,
realizacja zadania pn. Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek
oświatowych w Świętochłowicach dofinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolię z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 572.024,69 zł,
wymiana windy osobowej w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota
Jesień" w kwocie 257.040,00 zł,
opłacenie faktury dotyczącej wymiany okien przy ul. Bankowej, które to zadanie
zostało wykonane w 2018 roku w kwocie 46.962,67 zł,
dokonanie płatności wynikających z ugody mediacyjnej zawartej w dniu
28 października 2019 r. pomiędzy Gminą Świętochłowice a wykonawcą robót
budowlanych dla zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu
poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej w kwocie
2.415.550,24 zł,
środki przeznaczono na opracowanie i sporządzenie koncepcji programowoprzestrzennej oraz dokumentacji projektowej dla adaptacji części budynku byłego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Szkolnej 13 w Świętochłowicach na potrzeby
prowadzenia działalność dwóch klubów dziecięcych w kwocie 54.120,00 zł,
aktualizacja
dokumentacji
projektowej,
kosztorysów
do
projektu
oraz na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. Budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szpitalnej
w Świętochłowicach w kwocie 14.391,00 zł,
zakup dodatkowej licencji systemu informatycznego "Rejestr opłat" w kwocie
7.887,99 zł,
zapłata faktury z 2018 r. za urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a30b w Świętochłowicach, w tym budowę fontanny, ciągów komunikacyjnych
i oświetlenia terenu w kwocie 513.375,89 zł,
zapłata faktury za wykonanie i zabudowanie 2 tablic pamiątkowych promujących zrealizowany w 2018 r. - projekt „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja
systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic", dofinansowany
z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 2.664,18 zł,
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- sfinansowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności

-

-

-

-

-

energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego
na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice w kwocie
34.440,00 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 373.245,00 zł,
zapłata faktur za zrealizowaną w 2018 r. dostawę i montaż czterech zewnętrznych
ekspozytorów wraz z tablicami informacyjnymi, opisującymi przestrzeń oraz obiekty
zlokalizowane w otoczeniu skweru miejskiego przy ul. Katowickiej 30a-30b
w Świętochłowicach; wykonane w 2018 r. urządzenie terenu zieleni miejskiej
przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowę fontanny, ciągów
komunikacyjnych i oświetlenia terenu; wykonaną rozbudowę placu zabaw
zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej
w Świętochłowicach wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb dzieci
niepełnosprawnych oraz podłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia terenu
przy ul. Stawowej/Bytomskiej (Wąwóz) w kwocie 725.464,19 zł,
zapłata faktury z 2018 r. za wykonaną modernizację sanitariatów w budynku Centrum
Kultury Śląskiej - etap II w kwocie 90.178,77 zł,
udzielenie dotacji celowej dotycząca zadania: Digitalizacja i udostępnienie zbiorów
Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej
dedykowanym Powstaniom Śląskim i plebiscytowi w kwocie 63.750,50 zł,
wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta BxESOK na basenie krytym
oraz realizacja zadania "Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem
i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skałka", które było realizowane łącznie
z "Przebudową wraz z termomodernizacją siedziby OSiR "Skałka" w ramach wspólnej
inwestycji. Środki wydatkowano na nadzór inwestorski i autorski, dostawę oraz
montaż elementów tymczasowego wygrodzenia terenu budowy, roboty budowlane,
pełnienie obowiązków kierownika budowy w kwocie 423.180,03 zł,
Modernizacja toru speedrowerowego, wykonanie krzesełek na trybunie stadionu OSiR
„Skałka”, zakup ciągnika rolniczego ZETOR VIN 43566 oraz wykonanie kompletnej
dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania
"Termomodernizacja budynku OSiR Skałka" w kwocie 151.385,99 zł,
realizacja zadania "Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR Skałka”,
które realizowane było łącznie z "Przebudową stadionu żużlowego wraz z zapleczem
i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR Skałka" w ramach wspólnej inwestycji.
Środki przeznaczono na zapłatę faktury za pełnienie wielobranżowego nadzoru
inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji
do czasu odstąpienia do umowy w kwocie 1.295,67,
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Zespół Opieki Zdrowotnej
w kwocie 500.000,00 zł.
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Poniesione wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiały
się następująco:

Lp.

Jednostki budżetowe

1
2
3
4

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
Miejski Dom Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"
Centrum Integracji Społecznej
Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku
do lat 3
Rodzinny Dom Dziecka nr 1
Środowiskowy Dom Samopomocy
Miejski Zarząd Oświaty
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 17
Szkoła Podstawowa Nr 19
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
I Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej
Zespół Szkół Specjalnych
Zespół Edukacji Wspomagającej
Zespół Szkół Technicznych i
Zawodowych
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Młodzieżowy Dom Kultury
Przedszkole Miejskie Nr 1
Przedszkole Miejskie Nr 2

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

Plan wydatków
90 655 058,73
82 103 223,95
4 738 694,00
2 571 103,00

Wykonanie
wydatków
73 202 845,52
80 170 850,81
4 706 654,74
2 540 937,94

%
80,75%
97,65%
99,32%
98,83%

502 600,00

502 583,31 100,00%

305 966,83

296 312,58

96,84%

5 253 799,00

5 248 365,38

99,90%

3 085 063,00

3 079 767,32

99,83%

1 301 326,00

1 212 285,67

93,16%

1 219 377,00

1 154 549,70

94,68%

168 474,00
1 049 677,50
11 072 231,57
6 404 733,22
3 255 418,04
2 669 565,37
3 297 195,53
4 937 638,70
6 969 932,62
4 372 424,73
2 943 125,36
3 625 316,00
4 487 850,57
1 192 749,00
1 699 116,00
943 245,83

166 942,99
99,09%
1 025 105,24 97,66%
10 924 766,50
98,67%
6 181 269,92 96,51%
3 143 303,19 96,56%
2 522 536,08 94,49%
3 139 213,31 95,21%
4 702 009,70 95,23%
6 818 145,59 97,82%
4 270 824,62 97,68%
2 853 074,90 96,94%
3 408 241,31 94,01%
4 287 344,39 95,53%
1 192 704,18 100,00%
1 699 096,39 100,00%
699 337,17
74,14%

4 107 360,59

3 264 274,12

79,47%

1 227 045,00

1 210 789,84

98,68%

765 486,00
740 306,00
1 646 863,00

756 394,97
729 019,34
1 458 045,36

98,81%
98,48%
88,53%
35

32
33
34
35
36
37
38
39

Przedszkole Miejskie Nr 3
Przedszkole Miejskie Nr 4
Przedszkole Miejskie Nr 7
Przedszkole Miejskie Nr 8
Przedszkole Miejskie Nr 9
Przedszkole Miejskie Nr 11
Przedszkole Miejskie Nr 12
Przedszkole Miejskie Nr 13
Ogółem

987 481,00
1 024 035,00
1 578 492,00
1 746 755,35
2 119 156,30
1 264 643,00
1 385 959,00
2 076 660,13
271 495 147,92

911 184,86
1 018 397,69
1 466 275,35
1 563 214,81
1 897 291,82
1 258 936,08
1 291 318,42
1 938 606,04
247 912 817,15

92,27%
99,45%
92,89%
89,49%
89,53%
99,55%
93,17%
93,35%
91,31%

4. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem
W roku 2019 wykonanie wydatków bieżących w wydatkach ogółem kształtowało
się na poziomie 95,60%, a wydatków majątkowych na poziomie 4,40%.

Lp.
1.

Treść

Wykonanie za rok 2019

Wydatki

1.1. wydatki bieżące
1.2. wydatki majątkowe

% udział do ogółu
wydatków

247 912 817,15

100,00%

237 049 293,65

95,60%

10 863 523,50

4,40%

5. Wykonanie przychodów budżetowych
W roku 2019 Miasto Świętochłowice nie zaplanowało i nie wykonało przychodów.
6. Wykonanie rozchodów budżetowych
W roku 2019 wykonano z budżetu miasta rozchody na kwotę 1.446.974,56 zł,
co stanowiło 100,0% planu.
Rozchody dotyczyły:

- wykupu obligacji serii M emitowanych w 2014 roku w PKO BP S.A. na kwotę
-

-

250.000,00 zł,
spłaty ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 20.343,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku
na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ulicy
Harcerskiej w Świętochłowicach, polegająca na modernizacji źródła ciepła,
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenia przegród budowlanych
oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”,
spłaty 12 rat pożyczki „JESSICA” zaciągniętej z Banku Ochrony Środowiska S.A.
na kwotę 852.631,56 zł – zaciągniętej w 2012 roku na realizację inwestycji
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-

pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR
„Skałka”,
spłaty 4 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie
324 000,00 zł - zaciągniętego w 2013 roku na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja
kąpieliska OSiR „Skałka”.
7. Dotacje pozyskane przez miasto

W roku 2019 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje w łącznej wysokości
77.584.639,29 zł tj. 97,9% planu. Dotacje stanowią 28,00% wykonania dochodów w roku
2019. Kwota dotacji celowych pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem
środków budżetu UE wynosiła 4.086.176,98 zł.
W roku 2019 Miasto Świętochłowice otrzymały następujące dotacje:
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
5 318 541,73
291 348,16
781 740,85
7 222 750,92
58 308 808,61
175 401,56
477 108,40
243 801,00
4 765 138,06
77 584 639,29
1 458 655,69
2 627 521,29
81 670 816,27

Plan dotacji na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został
w 94,6% planu. Plan dotacji na zadania inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został
w 95,8% planu. Realizacja planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat wykonany został w 97,6%. Realizacja planu dotacji celowej
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęła
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się na poziomie 98,4%. Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 98,6%. Plan dotacji
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 98,8% .
Wykonanie dotacji kształtowało się prawidłowo w granicach 100,0% planu.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich
W roku 2019 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 133,3% planu i zamknął się kwotą 4.086.176,98 zł, w tym:

 na realizację zadań bieżących w kwocie 1.458.655,69 zł tj. 70,5% planu,
 na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.627.521,29 zł tj. 263,8% planu.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich otrzymano z tytułu realizacji następujących zadań bieżących:

 na realizację zadań bieżących w ramach programu „Jestem zawodowcem jestem
Europejczykiem” w kwocie 199.042,27 zł,
 na realizację zadań bieżących w ramach programu „Kreatywne szkoły” w kwocie
31.263,28 zł,

 na realizację zadań bieżących w ramach programu „Udany start w dorosłe życie”
w kwocie 153.886,78 zł,
 na realizację zadań bieżących w ramach programu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb
świętochłowickich przedszkolaków” w kwocie 399.715,62 zł,

 na realizację zadań bieżących w ramach program „Coby Starzikom żyło się lepij”
w kwocie 674.474,74 zł.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich otrzymano z tytułu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

 w kwocie 19.290,96 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu „Udany
start w dorosłe życie”,
 w kwocie 1.662.143,24 zł z tytułu refundacji za realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Termomodernizacja budynku PUP w Świętochłowicach”,
 w kwocie 946.087,09 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „ Jasno, oszczędnie, bezpiecznie
- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic”.
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W porównaniu do roku 2018 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
budżetu środków europejskich były wyższe o kwotę 1.800.790,01 zł, natomiast na realizację
zadań bieżących były niższe o 435.975,73 zł.

III. Wynik finansowy budżetu
W roku 2019 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 256.425.546,82 zł,
co stanowi 93,8% planu, natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie
247.912.817,15 zł, co stanowi 91,3% planu.
Różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi
wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 8.512.729,67 zł.
Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę
operacyjną w wysokości 8.818.333,77 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. wynik finansowy Miasta Świętochłowice wykazuje nadwyżkę
w wysokości (+) 7.065.755,11 zł.

Lp.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.

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

Wykonanie za
2019 r.
256 425 546,82
245 867 627,42
10 557 919,40
247 912 817,15
237 049 293,65
10 863 523,50
8 818 333,77
0,00
1 446 974,56
7 065 755,11

IV. Zobowiązania finansowe w budżecie Miasta
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Świętochłowice posiada zadłużenie w wysokości
87.561.220,28 zł.
Miasto posiada zobowiązania finansowe z tytułu:
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 emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70.800.000,00 zł,
których termin spłaty przypada na lata 2019-2031,
 uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 6.821.052,72 zł,
której spłata przypada na lata 2020-2027,

 uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie
2.580.000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2020-2027,
 pozostałych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł powstałych w:

- Urzędzie Miejskim w kwocie 6.645.909,60 zł, w tym: 1.521.778,43 zł z tytułu
podpisanej ugody mediacyjnej oraz 5.124.131,17 zł z tytułu składek należnych GZM
za rok 2018,

- Miejskim Zarządzie Oświaty w kwocie 714.257,96 zł, z tytułu dotacji
dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko”.
Miasto Świętochłowice na koniec roku 2019 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.
W budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne za rok 2019, których
termin płatności przypada w roku 2020. 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 wynoszą 36.130.985,80 zł. i dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy
od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2019 roku,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2020,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2020.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jednostka budżetowa
Urząd Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"
Powiatowy Urząd Pracy
Centrum Integracji Społecznej
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Przystań”
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wysokość zobowiązań
niewymagalnych
22 669 794,06 zł
941 797,44 zł
511 699,20 zł
15 025,95 zł
439 511,27 zł
235 142,59 zł
165 138,23 zł
26 547,72 zł
194 570,05 zł
13 397,16 zł
40

11.
12.
13.
14.

Rodzinny Dom Dziecka nr 1
Środowiskowy Dom Samopomocy
Miejski Zarząd Oświaty
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze
Ogółem

5 550,01 zł
56 545,71 zł
1 157 047,05 zł
9 699 219,36 zł
36 130 985,80 zł

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość nominalna niewymagalnych
(potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 2.589.493,39
zł i dotyczy Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto
Świętochłowice prolongowało składki ZUS w wysokości 6.923.095,28 zł (opłata prolongacyjna
129.463,00 zł).

V. Należności finansowe w budżecie
Należności finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły
44.099.192,36 zł i obejmują następujące należności:

 należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 31.072,00 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 8.354.497,37 zł,

 gotówka (środki w kasach jednostek budżetowych) w kwocie 712,64 zł,
 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności
wymagalne w kwocie 34.996.621,73 zł,

 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek
na ubezpieczenia społeczne oraz inne w kwocie 716.288,62 zł.

VI. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia

Razem
kredyty
Razem
pożyczki
Razem
obligacje

Całkowita
wysokość
zobowiązań
4 200
000,00
10 800
000,00
87 800
000,00

Zadłużenie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
na dzień
raty +
raty +
raty +
raty +
raty +
raty +
31.12.2019 odsetki odsetki odsetki odsetki odsetki odsetki
2 580
544
486
477
467
453
443
000,00
309,68
737,40
210,90
684,40
261,33
631,40
6 821
917
908
900
891
882
874
052,72
110,81
401,49
106,84
302,16
729,12
292,35
70 800
3 675
6 649
7 541
8 140
7 948
8 229
000,00
769,41
368,48
885,14
693,47
616,18
808,75
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SUMA

102 800
000,00

80 201
052,72

2026
raty +
odsetki
434
104,90
865
771,86
8 993
858,75
10 293
735,51

2027
raty +
odsetki
412
578,40
857
240,33
7 969
008,75
9 238
827,48

5 137
189,90

8 044
507,37

8 919
202,88

9 499
680,03

9 284
606,63

9 547
732,50

2028
2029
2030
2031
raty +
raty +
raty +
raty +
odsetki odsetki odsetki odsetki
95
95
95
95
000,00
000,00
000,00
000,00
-

-

-

-

7 984
393,02
8 079
393,02

7 731
208,78
7 826
208,78

7 486
008,75
7 581
008,75

6 540
808,75
6 635
808,75

VII. Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia
Na dzień 31 grudnia 2019 r. miasto Świętochłowice nie posiadało wolnych środków.

VIII. Wykonanie wydatków inwestycyjnych / majątkowych
W roku 2019 Miasto Świętochłowice wykonało zadania inwestycyjne w kwocie:
10.363.523,50 zł, oraz wniosło wkłady do spółek prawa handlowego w wysokości: 500.000,00
zł, co daje łączną kwotę 10.863.523,50. Stanowi to 68,43% w stosunku do planu.
W roku 2019 miasto Świętochłowice zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział Paragraf

600

60015

6050

Nazwa zadania
Przebudowa dróg powiatowych, w
tym:
- Wydatkowane środki przeznaczono
na zadanie inwestycyjne pn.
Przebudowa dróg gminnych
Wiśniowej i Bukowej oraz
powiatowych 1 Maja, Metalowców i
Bytomskiej na terenie miasta
Świętochłowice.
- Podpisanie umowy na zadanie pn.
Przebudowa ul. Metalowców w
Świętochłowicach wraz z
przebudową ronda im. Św. Jana
Pawła II i peronów na przystankach
komunikacji zbiorowej.

Plan
Wykonanie
%
wydatków
wydatków
wyko
majątkowy
majątkowych nania
ch

3 868
302,00

1 271 322,08 32,87%

42

600

60016

6050

600

60017

6050

700

70005

6060

750

75023

6060

- Uregulowanie faktury wystawione
w 2018 roku za sporządzenie
dokumentacji projektowej
przebudowy układu
komunikacyjnego w ciągu ulicy
Łagiewnickiej (od ul. Barlickiego do
granicy z miastem Bytom);
opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy ul.
Bytomskiej; przebudowę ul.
Szpitalnej w Świętochłowicach
(pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykonanie robót
budowlanych, wykonanie i
zabudowa promocyjnej tablicy
pamiątkowej)
Przebudowa dróg gminnych, w tym:
- Poniesiono wydatki na realizację
zadania pn. Przebudowa dróg
gminnych Wiśniowej i Bukowej oraz
powiatowych 1 Maja, Metalowców i
Bytomskiej na terenie miasta
Świętochłowice.
- Zapłacono faktury z 2018 roku za
przebudowę ulicy Harcerskiej (za
pełnienie nadzoru inwestorskiego w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, a także sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
oraz elektroenergetycznych; roboty
budowlane; wykonanie i zabudowę
promocyjnej tablicy pamiątkowej)
Środki przeznaczono na
sfinansowanie zadania pn. Budowa
miejsc postojowych oraz placu
zabaw wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Krasickiego w
Świętochłowicach, w zakresie części I
- Budowa miejsc postojowych dla
samochodów osobowych
Środki wydatkowano na nabycie
nieruchomości przy ul. Wolnego.
Uregulowanie całorocznej opłaty na
rzecz Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych S.A. za korzystanie z
rozwiązania informatycznego pn.
Portal Starosty wdrożonego w
związku z wejściem w życie w 2013 r.
ustawy o kierujących pojazdami.

1 310
714,00

1 309 711,86 99,92%

174 927,00

174 926,44

100,00
%

61 610,00

61 610,00

100,00
%

5 166,00

5 166,00

100,00
%
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754

75404

6170

754

75411

6060

754

75416

6060

758

75818

6800

801

80101

6050

801

80102

6050

801

80104

6050

801

80104

6060

801

80110

6050

801

80120

6050

Dofinansowanie zakupu dwóch
samochodów osobowych
oznakowanych o napędzie
hybrydowym.
Zakup nożyco-rozpieracza,
akumulatorów, ładowarki, centrali
telefonicznej (wyposażenia,
materiałów oraz konfiguracja),
systemu kontroli dostępu, szlabanu
oraz zakup Lekkiego Samochodu
Rozpoznawczo - Ratowniczego do
przewozu sorbentów, dyspergentu,
wyposażenia i sprzętu niezbędnego
podczas prowadzenia działań
ratowniczych dla Potrzeb Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej.
Modernizacja i usprawnienie przez
Straż Miejską istniejącej instalacji
radiowej.
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatkowane środki przeznaczono
na zapłatę faktur za roboty
budowlane o charakterze
inwestycyjnym wykonane w 2018 r.
w szkołach podstawowych.
Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Środki wydatkowano na
utworzenie przyszkolnego
bezpiecznego placu zabaw.
- Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10.
Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Utworzenie sali doświadczania
świata.
- Zapłata faktury z 2018 r. za
wykonanie kompletnej dokumentacji
aplikacyjnej wraz z aktualizacją
audytów energetycznych dla
zadania: Termomodernizacja
budynku Przedszkola Miejskiego nr
9.
Utworzenie sali doświadczania
świata.
Zapłata faktury z 2018 r. za
wykonanie kompletnej dokumentacji
aplikacyjnej wraz z aktualizacją
audytów energetycznych dla zdania
"Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej.

70 000,00

70 000,00

100,00
%

225 600,00

225 558,71 99,98%

45 000,00

42 988,50 95,53%

650 000,00

0,00 0,00%

193 859,00

193 858,93

100,00
%

965 359,86

965 359,62

100,00
%

39 950,80

24 283,87 60,78%

84 804,50

27 261,00 32,15%

11 439,00

11 439,00

119 400,00

100,00
%

102 535,68 85,88%
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6060

801

80130

801

80195

6050

6050

Utworzenie Pracowni
komputerowej.
Sfinansowanie umów związanych z
realizacją projektu pn. Utworzenie
sal do praktycznej nauki zawodu
wraz z zakupem wyposażenia i
usunięciem barier dla osób
niepełnosprawnych w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w
Świętochłowicach w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, na
opracowanie i sporządzenie
kompletnej dokumentacji
aplikacyjnej, wykonanie
wielobranżowej dokumentacji
projektowej dla zadania\
Realizacja zadania pn. "Modernizacja
systemu oświetlenia miejskich
placówek oświatowych w
Świętochłowicach"'
dofinansowanego przez
Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolię z Metropolitalnego
Funduszu Solidarności.

6067
852

85202

6050

852

85219

6050
6057

853

85333

855

85506

6059

6050

112 545,00

754 769,62

572 024,69 75,79%

50 000,00
Wymiana windy osobowej w
budynku MDPS "Złota Jesień"
Opłacenie faktury dotyczącej
wymiany okien przy ul. Bankowej,
które to zadanie zostało wykonane w
2018 roku.
Środki przeznaczono na dokonanie
płatności wynikających z ugody
mediacyjnej zawartej w dniu 28
października 2019 r. pomiędzy
Gminą Świętochłowice a wykonawcą
robót budowlanych dla zadania pn.
"Przebudowa budynku przy ul.
Plebiscytowej - PUP w celu poprawy
efektywności energetycznej w
infrastrukturze publicznej".
Środki przeznaczono na opracowanie
i sporządzenie koncepcji
programowo-przestrzennej oraz
dokumentacji projektowej dla
adaptacji części budynku byłego
Zespołu Szkół Specjalnych przy ul.
Szkolnej 13 w Świętochłowicach, na

100,00
%

112 545,00

-

0,00%

257 040,00

257 040,00

100,00
%

46 963,00

46 962,67

100,00
%

3 643
650,00

2 415 550,24 66,29%

136 000,00

54 120,00 39,79%
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potrzeby prowadzenia działalność
dwóch klubów dziecięcych.

900

90002

6050

900

90002

6060

900

90004

6050

900

90015

6050

900

90015

6059

900

90019

6050

900

90019

6230

Aktualizacja dokumentacji
projektowej, kosztorysów do
projektu oraz na przygotowanie
wniosku o dofinansowanie zadania
pn. "Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) przy ul. Szpitalnej w
Świętochłowicach"
Zakup dodatkowej licencji systemu
informatycznego "Rejestr opłat"
Środki przeznaczono na zapłatę
faktury z 2018 r. za urządzenie
terenu zieleni miejskiej przy ul.
Katowickiej 30a-30b w
Świętochłowicach, w tym budowę
fontanny, ciągów komunikacyjnych i
oświetlenia terenu.
Dokonano zapłaty faktury za
wykonanie i zabudowanie 2 tablic
pamiątkowych promujących zrealizowany w 2018 r. - projekt
"Jasno, oszczędnie, bezpiecznie modernizacja systemu oświetlenia
ulicznego na terenie Świętochłowic",
dofinansowany z Metropolitalnego
Funduszu Solidarności.
Sfinansowanie dokumentacji
technicznej dla zadania pn. Poprawa
efektywności energetycznej
oświetlenia poprzez wymianę
istniejącego oświetlenia ulicznego na
nowe w technologii LED w
wybranych rejonach miasta
Świętochłowice.
Środki przeznaczono na zapłatę
faktur z 2018 r. za urządzenie terenu
zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej
30a-30b w Świętochłowicach, w tym
budowę fontanny, ciągów
komunikacyjnych i oświetlenia
terenu.
Dofinansowanie dla mieszkańców
miasta do zmiany systemu
ogrzewania mieszkań, domów,
kamienic oraz do dociepleń
budynków mieszkalnych

15 000,00

14 391,00 95,94%

7 888,00

7 887,99

100,00
%

16 646,00

16 645,24

100,00
%

2 665,00

2 664,18 99,97%

45 000,00

34 440,00 99,98%

100,00
%

496 731,00

496 730,65

446 100,00

373 245,00 83,67%
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wielorodzinnych wpisanych do
gminnej ewidencji zabytków

900

90095

6050

921

92109

6050

921

92118

6229

926

92601

6050

Wydatkowane środki przeznaczono
na zapłatę faktur za:
- Zrealizowaną w 2018 r. dostawę i
montaż czterech zewnętrznych
ekspozytorów wraz z tablicami
informacyjnymi, opisującymi
przestrzeń oraz obiekty
zlokalizowane w otoczeniu skweru
miejskiego przy ul. Katowickiej 30a30b w Świętochłowicach
- Wykonane w 2018 r. urządzenie
terenu zieleni miejskiej przy ul.
Katowickiej 30a-30b w
Świętochłowicach, w tym budowę
fontanny, ciągów komunikacyjnych i
oświetlenia terenu
- Wykonaną rozbudowę placu zabaw
zlokalizowanego w rejonie
skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz
Bieszczadzkiej w Świętochłowicach
wraz z jego dostosowaniem dla
potrzeb dzieci niepełnosprawnych
- Podłączenie do sieci dystrybucyjnej
oświetlenia terenu przy ul.
Stawowej/Bytomskiej (Wąwóz)
Zapłata faktury z 2018 r. za
wykonaną modernizację
sanitariatów w budynku Centrum
Kultury Śląskiej - etap II.
Udzielenie dotacji celowej dotycząca
zadania: Digitalizacja i udostępnienie
zbiorów Muzeum Powstań Śląskich
oraz stworzenie ścieżki
informacyjno-edukacyjnej
dedykowanym Powstaniom Śląskim i
plebiscytowi
Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Wykonanie elektronicznego
systemu obsługi klienta BxESOK na
basenie krytym.
- Realizacja zadania "Przebudowa
stadionu żużlowego wraz z
zapleczem i infrastrukturą
towarzyszącą na terenie OSiR
"Skałka", które było realizowane
łącznie z "Przebudową wraz z
termomodernizacją siedziby OSiR

725 465,00

725 464,19

100,00
%

90 179,00

90 178,77

100,00
%

86 882,00

63 750,50 73,38%

423 181,00

423 180,03
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100,00
%

926

92604

6050

926

92604

6059

926

92604

6060

"Skałka" w ramach wspólnej
inwestycji. Środki wydatkowano na
nadzór inwestorski i autorski,
dostawę oraz montaż elementów
tymczasowego wygrodzenia terenu
budowy, roboty budowlane,
pełnienie obowiązków kierownika
budowy.
Wydatki inwestycyjne, w tym:
- Modernizacja toru
speedrowerowego, wykonanie
krzesełek na trybunie stadionu OSiR
Skałka, zakup ciągnika rolniczego
ZETOR VIN 43566
- Wykonanie kompletnej
dokumentacji aplikacyjnej wraz z
aktualizacją audytów energetycznych
dla zadania "Termomodernizacja
budynku OSiR Skałka"
Realizacja zadania "Przebudowa
wraz z termomodernizacją siedziby
OSiR Skałka, które realizowane było
łącznie z "Przebudową stadionu
żużlowego wraz z zapleczem i
infrastrukturą towarzyszącą na
terenie OSiR Skałka" w ramach
wspólnej inwestycji. Środki
przeznaczono na zapłatę faktury za
pełnienie wielobranżowego nadzoru
inwestorskiego i wielobranżowego
nadzoru autorskiego podczas
realizacji inwestycji do czasu
odstąpienia do umowy.
- Modernizacja toru
speedrowerowego, wykonanie
krzesełek na trybunie stadionu OSiR
Skałka, zakup ciągnika rolniczego
ZETOR VIN 43566

Razem zadania inwestycyjne:
851

85111

6010

Wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego - ZOZ

Razem wniesienie wkładów:
Razem zadania inwestycyjne i wniesienie wkładów:

172 443,00

1 296,00

18 000,00

15 374
575,78
500 000,00
500 000,00
15 874
575,78

151 385,99 87,79%

1 295,67 99,97%

18 000,00

100,00
%

10 363 523,50 67,41%
100,00
%
100,00
500 000,00
%

500 000,00

10 863 523,50 68,43%
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IX. Budżet obywatelski
Budżet Obywatelski stanowi część wydatków gminy zaplanowanych na zadania
inwestycyjne oraz społeczne, które można zrealizować w trakcie jednego roku. Wszystkie
zadania muszą spełniać warunek ogólnodostępności. Tematyka związana z Budżetem
Obywatelskim znajduje się na stronie internetowej www.twoje.swietochlowice.pl .
W związku z otrzymanym ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 kwietnia 2019 roku stwierdzającym nieważność
uchwały Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice na rok 2019 realizacja budżetu
obywatelskiego została wstrzymana.
Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 można było
składać w terminie od 01.10.2019 do 14.10.2019. Kwota przypadająca na każdą z dzielnic
wynosiła 240 000,- zł. Zadania, spełniające warunki zawarte w regulaminie, zostały poparte
podpisami, co najmniej 5 mieszkańców miasta. W dniu 14.10.2019 zakończono etap składania
propozycji do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 oraz sprawdzono wszystkie zgłoszenia
pod względem formalnym. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 20 wniosków do budżetu
obywatelskiego na 2020 rok (6 wniosków dot. zadań społecznych, 14 wniosków dot. zadań
inwestycyjnych). W odniesieniu do dzielnic zadania rozpisano następująco:

a)
b)
c)
d)
e)

Lipiny: 2 (zadania inwestycyjne), 3 (zadania społeczne);
Chropaczów: 4 (zadania inwestycyjne);
Piaśniki: 2 (zadania inwestycyjne);
Centrum: 4 (zadania inwestycyjne);
Zgoda: 2 (zadania inwestycyjne), 3 (zadania społeczne).

Głosowanie nad propozycjami zadań trwało w dniach 30.10 – 6.11.2109 r. za pomocą kart
do głosowania w formie papierowej oraz poprzez specjalny formularz elektroniczny.

W wyniku głosowania wybrano do realizacji następujące projekty:

a) Centrum - Propozycja - Strefa gier i zabaw podwórkowych przy Szkole Podstawowej
nr 4 - zadanie inwestycyjne, która otrzymała 688 głosów.

b) Chropaczów - Propozycja - Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej
w Chropaczowie - zadanie inwestycyjne, która otrzymała 478 głosów.

c) Lipiny – Propozycja - Kobiety w Centrum, czyli program aktywności dla kobiet
z dzielnicy Lipiny - zadanie społeczne, która otrzymała 171 głosów.

d) Lipiny - Propozycja - Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych - zadanie inwestycyjne
które otrzymało 283 głosy.

e) Piaśniki - Propozycja - Bezpieczny szkolny przystanek przy Szkole Podstawowej nr 1 zadanie inwestycyjne, które otrzymało 369 głosów.
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f) Zgoda - Propozycja - Czytajmy na Zgodzie - zakup nowości książkowych do Biblioteki
Centralnej MBP - zadanie społeczne, które otrzymało 99 głosów.

g) Zgoda - Propozycja - Ogród Sport to zdrowie przy Przedszkolu Miejskim nr 4 - zadanie
inwestycyjne, które otrzymało 1061 głosów.
Zadania do realizacji zostały ogłoszone w dniu 12.11.2019 na
www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

stronach

X. Wieloletnia Prognoza Finansowa
W roku 2019 została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice
obejmująca lata 2018 - 2035.
Składała się z następujących załączników:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035;
2. wykazu przedsięwzięć do WPF;
3. objaśnień wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 2018 – 2035.
Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035 przygotowano
zgodnie z zapisami:
- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).
Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono początkowo
do 2022 roku, zaś w trakcie 2018 roku okres ten wydłużono do 2023 roku.
Całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów
oraz obligacji zaplanowano do 2035 roku, a co za tym idzie prognoza objęła okres do końca
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 prognozą.
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XI. Limity zadłużenia
Relacja określona po LEWEJ stronie nierówności we wzorze, o
którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu
8.1
zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Relacja określona po PRAWEJ stronie nierówności we wzorze, o
8.2 którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku
(wskaźnik jednoroczny)
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie
nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan
8.3
3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3
poprzednich lat)
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie
nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o
8.3.1
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
8.4 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
8.4.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o
wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0,00%

5,41%

7,12%

6,94%

4,78%

4,52%

4,54%

7,05%

5,32%

11,21%

12,94%

13,59%

13,46%

13,32%

6,90%

6,47%

10,62%

12,43%

13,18%

13,16%

x

x

5,62%

7,51%

7,94%

9,84%

12,08%

12,92%

x

5,67%

7,57%

8,00%

9,84%

12,08%

12,92%

x

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

x

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
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Miasto Świętochłowice spełnia warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie dopuszczalnego limitu spłaty
zobowiązań we wszystkich latach realizacji budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

XII. Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata
W roku 2019 przy wykonanych kwotach budżetu miasto Świętochłowice osiągnęło nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 8.818.333,77 zł.,
netto 4.739.790,43 zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi informuje o środkach finansowych które pozostają po pokryciu
wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Określa zdolność samorządu do spłaty rat
od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji oraz możliwość samodzielnego finansowania inwestycji.
Prognoza nadwyżki operacyjnej na kolejne lata również wykazuje wartości dodatnie w pozycjach nadwyżki operacyjnej brutto i netto.
Wykonanie
2019

L.p.

Wyszczególnienie

1.

DOCHODY BIEŻĄCE

2.

WYDATKI BIEŻĄCE

A.1

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

8 818 333,77

2 799 353,00 13 395 741,00 18 623 054,00 24 904 326,00 25 526 933,00 26 165 107,00

3.

Obsługa zadłużenia

2 631 568,78

2 710 557,90

2 617 114,25

2 506 063,95

2 324 171,66

2 108 774,16

1 877 224,13

4.

Wykup obligacji

250 000,00

1 250 000,00

4 250 000,00

5 250 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 500 000,00

5.

Spłata zaciągniętych
kredytów i pożyczek

1 196 974,56

1 176 632,00

1 176 632,00

1 176 632,00

1 176 632,00

1 176 632,00

1 176 632,00

6.

"wolne środki"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.2

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

4 739 790,43 -2 337 836,90

5 351 994,75

245 867
627,42
237 049
293,65

2020

2021

264 305
063,78
261 505
710,78

2022

273 291
435,00
259 895
694,00

2023

282 310
054,00
263 687
000,00

2024

291 061
666,00
266 157
340,00

2025

298 338
207,00
272 811
274,00

305 796
662,00
279 631
555,00

9 690 358,05 15 403 522,34 16 241 526,84 16 611 250,87
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W zakresie ochrony środowiska Urząd Miejski w Świętochłowicach realizuje zadania
przewidziane w harmonogramie działań krótkoterminowych „Programu Ochrony Środowiska
dla miasta Świętochłowice na lata 2017-2020” (zwanego w dalszej części sprawozdania
Programem) przewidziane do realizacji w 2019 r, w miarę możliwości finansowych Gminy.
W roku 2019 zrealizowano zatem:

a) Dofinansowanie działań modernizacji systemów grzewczych lokali mieszkalnych:
W 2019 r. zawarto 116 umów na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w lokalach
mieszkalnych oraz 4 umowy na dotacje do docieplenia budynków, na łączną kwotę 414.318 zł.
Jak wynika z informacji przekazywanej na koniec roku przez WFOŚ, trzech mieszkańców
miasta, którzy indywidualnie ubiegali się o dofinansowanie z tego funduszu, otrzymało dotacje
na łączną kwotę 17 tys. zł, przy wydatkach rzędu 107 tys. zł (docieplenie + wymiana
ogrzewania). Przyjmując statystycznie, iż w jednym lokalu mieszkalnym znajdowały się 2 piece
węglowe starego typu, można przyjąć, że w wyniku zmiany systemu ogrzewania
na ekologiczny (elektryczny, gazowy, węglowy 5 klasy czystości ekologicznej) , w 2019 r.
zlikwidowano co najmniej 240 starych pieców węglowych. Należy przyjąć, iż było ich więcej,
gdyż część mieszkańców, którzy zmienili system ogrzewania nie zwróciła się o dofinansowanie
do Gminy.

b) Pozostałe działania zmierzające do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” w mieście:
W ramach walki z niską emisją dokonywano kontroli palenisk domowych pod kątem
spalania w nich odpadów. Od w 2019 r. dokonano 112 takich kontroli, podczas których
w wielu przypadkach stwierdzono spalanie odpadów. Właścicieli takich mieszkań ukarano
mandatem karnym. Kontrole przeprowadzali funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz
z przedstawicielami firmy pobierającej próbki popiołu z paleniska. Przeprowadzono także
27 kontroli pod katem spalania pozostałości roślinnych lub odpadów na powierzchni ziemi.
Przy stwierdzeniu nieprawidłowości wystawiono mandaty karne. W 2019 r. nie korzystano
z funduszy zewnętrznych na walkę z niska emisją.

c) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
W 2019 r. wykonano termomodernizację 5 budynków wielorodzinnych, w tym
3 budynków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul. Wodnej
w Świętochłowicach. Pozostałe dwa budynki (kamienice) były własnością osób prywatnych.

d) Monitoring stanu wody w stawach na terenie Gminy:
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, badania stanu czystości wody w stawach
dokonano zamiast 2 razy (w okresie wiosennym i jesiennym) jedynie raz, w okresie jesiennym.
W kilku zbiornikach na terenie miasta zanotowano wysoki poziom zawiesiny ogólnej oraz niski
poziom tlenu rozpuszczonego. Było to spowodowane niskim stanem wody w przedmiotowych
zbiornikach z uwagi na występującą suszę. Inne wskaźniki zanieczyszczeń takie jak BZT5 , CHZT,
azot, temperatura, pH, przewodność elektryczna właściwa, azotyny, azot amonowy, fosfor
ogólny, nie zostały przekroczone.
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e) Zadania z zakresu edukacji ekologicznej:
W 2019 r. w ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono następujące, cykliczne imprezy
o charakterze ekologicznym:
- „Festiwal recyklingu”, impreza organizowana przy sklepach wielkopowierzchniowych
„Lidl”, podczas której mieszkańcy miasta mogą przynosić wszelkiego rodzaju odpady
problemowe (leki, baterie itp.) lub wielkogabarytowe, w zamian za co otrzymują
sadzonki roślin lub drobne gadżety;
- „Segregacja to rewelacja” – akcja, w której uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych oraz z przedszkoli. Przez cały rok szkolny zbierają one wysegregowane
odpady plastikowe (np. kubki, nakrętki). Jednostki, które zbiorą ich najwięcej otrzymują
nagrody rzeczowe.
Ponadto w ramach edukacji ekologicznej:
- wydano i rozpowszechniono wśród mieszkańców kalendarz ekologiczny zawierający
m.in. informacje nt.: terminów wymiany starych kotłów na paliwo stałe, postępowania
w przypadku alertów smogowych, możliwości uzyskania dotacji do zmiany ogrzewania,
zakazu spalania paliw zgodnie z uchwałą smogową, zakazu spalania odpadów
w paleniskach domowych i na wolnej przestrzeni;
- rozpowszechniono wśród mieszkańców miasta ulotki pod hasłem "Co to jest niska
emisja"?
W 2019 r., jak co roku we wrześniu, zorganizowany został „Miejski dzień działkowca”,
na wzór wiejskich dożynek, z prezentacją plonów oraz konkursem na najładniejszy wieniec
dożynkowy.
f) W ramach likwidacji tzw. „dzikich wysypisk odpadów”:
Dokonano oczyszczenia terenów nie objętych stałą pielęgnacją przy wsparciu grupy
4 pracowników gospodarczych.

g) Modernizacja

systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej
z uwzględnieniem termomodernizacji w celu poprawy efektywności energetyczne

W 2019 r. nie wykonywano działań w tym zakresie.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zadania realizowano poprzez miejskie
spółki takie jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/167/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, wysokość opłaty za odbiór odpadów
komunalnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. wynosiła:
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Dla nieruchomości zamieszkałej – opłata za mieszkańca:
Opłata za mieszkańca w przypadku

Opłata za mieszkańca w przypadku braku

prowadzenia selektywnej zbiórki

selektywnej zbiórki

12,90 zł

26 zł

Dla nieruchomości niezamieszkałych, tj. firmy i działalności gospodarczych:

Rodzaj
urządzenia
do zbierania
odpadów

Opłata za jeden odbiór odpadów
zmieszanych z pojemnika/worka w
przypadku prowadzenia selektywnej
zbiórki

Opłata za jeden odbiór
odpadów zmieszanych z
pojemnika/worka w
przypadku braku segregacji

10 zł

20 zł

18 zł

36 zł

18 zł

36 zł

60 l
(worek)
120 l
(pojemnik)
120 l
(worek)
240 l
(pojemnik)
1100 l

30 zł

60 zł

108 zł

216 zł

5000 l

480 zł

960 zł

7000 l

600 zł

1200 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/135/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wysokość opłaty za odbiór odpadów
komunalnych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynosiła:
Dla nieruchomości zamieszkałej – opłata za mieszkańca:
Opłata za mieszkańca w przypadku
prowadzenia selektywnej zbiórki

Opłata za mieszkańca w przypadku braku
selektywnej zbiórki

18,90 zł

38 zł
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Dla nieruchomości niezamieszkałych, tj. firmy i działalności gospodarczych

Rodzaj
urządzenia
do zbierania
odpadów

Opłata za jeden odbiór odpadów
zmieszanych z pojemnika/worka w
przypadku prowadzenia selektywnej
zbiórki

Opłata za jeden odbiór
odpadów zmieszanych z
pojemnika/worka w
przypadku braku segregacji

15 zł

30 zł

27 zł

54 zł

27 zł

54 zł

60 l
(worek)
120 l
(pojemnik)
120 l
(worek)
240 l
(pojemnik)
1100 l

45 zł

90 zł

162 zł

324 zł

5000 l

720 zł

1440 zł

7000 l

900 zł

1800 zł

Gmina prowadziła zbiórkę odpadów z kompleksów garażowych, w ramach których
opłata za jeden worek, który otrzymuje w Urzędzie Gminy właściciel boksu garażowego,
wynosiła 2 zł. Odbiór odpadów nastąpił trzykrotnie w 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa miejscowego, co przełożyło się na sumę opłat dla właściciela nieruchomości
– 6 zł.
Odbiorem odpadów objęte były również nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe (tj. zrzeszone i niezrzeszone ogródki działkowe).
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów ogrodów działkowych był
opłatą ryczałtową i wynosił w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki 48 zł za rok
za poszczególny ogród. W przypadku zadeklarowania przez właściciela ogrodu działkowego
braku prowadzenia selektywnej zbiórki opłata wynosił 96 zł/rok.
Poniżej w tabeli zaprezentowano ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych
z terenu miasta Świętochłowice w roku 2019:
Rodzaj odpadów
przyjętych do zakładu z
terenu gminy
Świętochłowice

Ilość odpadów
odebranych
i przyjętych do
zagospodarowania
w okresie od 01.01 do
31.12.2019 roku [Mg]

Ilość odpadów
przyjętych do
GPZONiW w roku
2019 [Mg]

Ogólna ilość
odpadów
komunalnych
przyjęta do
zagospodarowania
w roku 2019 [Mg]
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Odpady wysegregowane
(frakcja sucha) - kody
odpadów: 150101, 150102,
150106, 150107

4 498,873
w tym:
150101 (Opakowania
z papieru i tektury) –
396,476
150102 (Opakowania
z tworzyw sztucznych)
– 107,920
150106 (zmieszane
odpady
opakowaniowe) –
3 331,320
150107 (Opakowania
ze szkła) – 663,157

-

4 498,87

Odpady wielkogabarytowe kod odpadu: 200307

707,360

242,16

949,52

2 099,900

647,67

2 747,57

526,84

-

526,84

1 233,468

439,24

1 672,70

8,272

8,62

16,89

9 074,71

1 337,69

10 412,40

Odpady gruzowe - kody
odpadów: 170102, 170107
Odpady nieulegające
biodegradacji
z cmentarzy i ogródków
działkowych - kod
odpadów: 200203
Odpady ulegające
biodegradacji - kody
odpadów: 200108, 200201
Odpady niebezpieczne i
inne niż niebezpieczne
zagospodarowane
w ramach PSZOK - kody
odpadów: 150110*,
160103, 170380, 200113*,
200121*, 200123*,
200126*, 200127*, 200132,
200133*, 200135*, 200136
SUMA:

Ilość i rodzaj odpadów przyjętych na składowisko w roku 2019 (ogółem od wszystkich
kontrahentów):

Kod odpadu

170180
170181
170182

Ilość odpadów - suma [Mg]

671,30
32,00
13,84
58

170202
170203
170380
170601
170604
170605
170802
170904
190503
190599
191209

25,52
195,50
924,10
0,08
1 328,82
20,98
4,92
7 613,31
9,30
1 258,66
1 671,98

191212
200203
200303
200304
200306
200307
200399
SUMA:

4 625,19
1 092,32
267,88
2,02
106,60
39,82
368,50
20 272,64

Ilość i rodzaj odpadów zebranych z terenu gminy Świętochłowice i przekazanych
do odzysku/recyklingu w roku 2019:

- Odpady budowlane i poremontowe – odzysk:
Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

170102

Gruz ceglany

170107

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 170106

170380

Odpadowa papa
SUMA:

Ilość [Mg]
2 445,47
302,10
2,84
2 750,41

- Odpady ulegające biodegradacji – odzysk:
Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

200108

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200201

Odpady ulegające biodegradacji

1 118,71

SUMA:

1 672,71

Ilość [Mg]
554,00
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- Odpady wyselekcjonowane w procesie sortowania i zebrane w ramach Gminnego
Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych – odzysk / recykling:
Rodzaj odpadu

Ilość [Mg]

Papier i tektura

223,40

Tworzywa sztuczne

207,98

Drewno

14,24

Metale

20,99

Szkło

440,02

Zużyte opony

11,39

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

10,42

Pozostałe odpady niebezpieczne

3,58

SUMA:

932,02

W maju 2015 r. została zawarta przez Gminę Świętochłowice umowa na wykonanie
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętochłowice
na lata 2015-2032". Zakres prac obejmował przygotowanie inwentaryzacji budynków
pokrytych lub obłożonych wyrobami azbestowymi na terenie gminy Świętochłowice,
z uwzględnieniem szacunkowej ilości materiałów do usunięcia, sporządzenie oceny stopnia
pilności usunięcia badanych materiałów zawierających azbest, ocenionych według
trzystopniowej skali, zgodnie z metodologią określoną w załączniku 1 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
oraz wprowadzenie wyników inwentaryzacji do Wojewódzkiej Bazy Danych Azbestowych.
Prace w powyższym zakresie zostały zakończone w październiku 2015 r.
W dniu 2 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Świętochłowicach przyjęła w drodze uchwały
przedmiotowy program. Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032”, celem świętochłowickiego Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy do 2032 roku, minimalizacja negatywnych skutków
zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu na terenie Gminy, likwidacja
szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w gminie. W treści Programu
przedstawiono charakterystykę azbestu z uwzględnieniem budowy i rodzaju azbestu,
właściwości i zastosowania azbestu, źródeł narażenia na działanie azbestu oraz wpływu
azbestu na organizm człowieka. W sposób opisowy oraz na schematach podano sposoby
postępowania z materiałami zawierającymi azbest, w tym: obowiązki i postępowanie
właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi
azbest, obowiązki i postępowanie przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
ich transportu. Podano lokalizację składowisk odpadów zawierających azbest oraz informacje
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nt. instrumentów finansowania działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest. Zapisy niniejszego Programu są zgodne z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032”. Opracowanie tego programu umożliwiło również zarządcom
nieruchomości pozyskiwanie unijnych środków finansowych, które obok środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
jak również Banku Ochrony Środowiska, umożliwiały realizację tego zadania. Przeprowadzona
w 2015 roku na zlecenie gminy inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wykazała, że na
terenie naszego miasta występuje 1 543,251 ton tych wyrobów. Odnosząc się bezpośrednio
do danych za 2019 r. zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest do Prezydenta Miasta Świętochłowice wpłynęła jedynie jedna informacja
z Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Rudzie Śląskiej
o działaniach związanych z usuwaniem azbestu. Zgodnie z informacją w roku 2019 r. została
zaktualizowana ilość wyrobów zawierających azbest na budynku przy ul. Wojska Polskiego 35
w Świętochłowicach. Aktualizację wykonano w związku planowaną termomodernizacją oraz
wykonaniem projektów budowlanych wraz z przedmiarem robót.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach założone
zostało w 1952 roku.
W 1999 roku na mocy ustawy o gospodarce komunalnej zostało przekształcone
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy Świętochłowice. Spółka
zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku w mieści, unieszkodliwia odpady, odzyskuje
odpady opakowaniowe, przetwarza odpady ulęgające biodegradacji oraz prowadzi edukację
ekologiczną. W sierpniu 2012 r. powstała profesjonalna linia segregacji odpadów
komunalnych.
W roku 2019 spółka realizowała następujące zadania:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;

g)
h)
i)
j)

Sprzedaż hurtowa opadów i złomu;

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami;
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
Pogrzeby i działalność pokrewna;
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
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W roku 2019 Spółka świadczyła usługi poprzez dwa zakłady branżowe:

a) Zakład Gospodarki Odpadami realizuje zadania poprzez zarządzanie i bieżącą
eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Świętochłowicach wraz z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne zawierające
azbest. Ponadto zakład specjalizował się w przetwarzaniu selektywnym zbieranych
odpadów zielonych w instalacjach kompostowni pryzmowej (tzw. RIPOK)
i kontenerowej oraz przetwarzaniu odpadów komunalnych w instalacji sortowni
odpadów. Zakład Gospodarki Odpadami prowadził Gminny Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych (GPZONiW), inaczej: Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK).

b) Zakład Pogrzebowy świadczył usługi w zakresie kompleksowych usług pogrzebowych
oraz świadczenia usług cmentarnych. Innym zadaniem Zakładu Pogrzebowego było
świadczenie usług prosektoryjnych. Zakład zarządzał cmentarzem komunalnym
przy ul. Bytomskiej. Dodatkowo Zakład Pogrzebowy organizuje imprezy
okolicznościowe (w tym stypy).
W roku 2019 spółka przygotowała działania rozwojowe i planowane zadania
poszczególnych zakładów branżowych na rok 2020, mających wpływ na strukturę planowanych
przychodów i kosztów:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Budowa zbiornika wody do celów p.poż.;
Dostosowanie działalności do wymogów zmienionej ustawy o odpadach;
Wykonanie monitoringu składowiska odpadów;
Wykonanie operatu przeciwpożarowego;
Zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego, na przetwarzanie i zbieranie odpadów;
Opracowanie koncepcji dalszego funkcjonowania sortowni odpadów w odniesieniu
do zwiększających się wymagań osiągania poziomów odzysku i recyklingu odpadów
komunalnych;

g) Ogłoszenie przetargu na usługę odbioru do zagospodarowania frakcji odpadów balastu
po sortowaniu przez podmioty wytwarzające paliwa alternatywne;

h) Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW i przeznaczenie wartości umorzenia na dalsze
inwestycji „środowiskowe” - wyposażenie kompostowni w sprzęt do prac związanych
z przetwarzaniem odpadów;

i)
j)
k)
l)

Koncepcja / projekt rozbudowy lub zamknięcia składowiska odpadów;
Zakup nowej ładowarki kołowej;
Modernizacja / rozbudowa instalacji biogazu;
Bieżące prace rekultywacyjne składowiska;
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m) Utrzymanie liczby wykonywanych usług pogrzebowych;
n) Rozwiązanie kwestii wysokich kosztów utrzymania cmentarza komunalnego
(np. zwiększenie cen za świadczone usługi, rozbudowa cmentarza, w tym
kolumbarium);

o) Zwiększenie ilości reklam usług wykonywanych przez spółkę na terenie miasta.
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. zostało
utworzone na podstawie umowy o zawiązaniu spółki z dnia 26 października 2017 r.
Udziałowcami w MPUK są Gmina Świętochłowice oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Spółka w 2019 r. świadczyła usługi poprzez dwa
zakłady branżowe wchodzące w skład Działu Technicznego:

a) Zakład Ulic i Transportu następnie przekształcony w Zakład Usługowo-Remontowy;
b) Zakład Oczyszczania Miasta.
Strukturę administracyjną MPUK w roku 2019 uzupełniały:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dział Ekonomiczno-Organizacyjny, którym kierował Dyrektor Ekonomiczny,
Dział Gospodarczy,
Dział Organizacyjny,
Inspektor ochrony danych osobowych,
Komórka ds. BHP,
Komórka ds. obrony cywilnej.

Podstawowym celem utworzenia Spółki MPUK było wykonywanie zadań powierzonych
przez Gminę Świętochłowice lub osoby prawne, nad którymi Gmina sprawuje kontrolę.
Głównie są to zadania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów oraz utrzymania
porządku i czystości w mieście. Zakład Usługowo-Remontowy powstał na początku 2019 roku
na skutek zmian organizacyjnych spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.
W 2018 roku Zakład funkcjonował pod nazwą „Zakładu Ulic i Transportu" i był jednym z dwóch
zakładów należących do MPUK w Świętochłowicach.
Zakres działalności Zakładu Usługowo-Remontowego koncentrował się w 2019 r. przede
wszystkim na:

1. Wykonywaniu robót na rzecz Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w tzw. „systemie
in-house”, czyli na zasadzie udzielania zamówień, z wyłączeniem obowiązku udzielania
zamówień publicznych, w drodze negocjacji.
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2. Wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i innych zgodnie z profilem działalności
zakładu pozyskiwanych w wyniku postępowania przetargowego oraz zamówień
z wolnej ręki, obejmujących głównie:

a) remonty kapitalne i modernizacje dróg, ulic i placów,
b) remonty bieżące, cząstkowe jezdni i chodników,
c) utrzymanie zieleni miejskiej, pielęgnacja krzewów, koszenie traw, porządkowanie
terenów zielonych itp.,

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

remonty urządzeń odwadniających w drogach,
zimowe utrzymanie dróg i placów,
oznakowanie poziome i pionowe dróg,
budowę nowych obiektów budownictwa drogowego,
roboty ziemne i niwelacje,
roboty kanalizacyjne i odwodnieniowe,
roboty elektryczne,
roboty brukarskie,
rozbiórki budynków i budowli.

3. Wynajmowaniu w ramach wolnych mocy przerobowych pojazdów i sprzętu
budowlano- drogowego.

4. Prowadzeniu koncesjonowanego obrotu paliwami ciekłymi.
5. Prowadzeniu usług parkingowych.
6. Prowadzeniu warsztatu naprawczego na potrzeby własne przedsiębiorstwa.
Spółka zarządza flotą samochodową oraz sprzętem stanowiącym własność spółki
w następującej ilości zgodnej ze stanem na dzień 31.12.2019 r. 38 pojazdów mechanicznych,
oraz 97 jednostek sprzętowych.
Głównym odbiorcą świadczonych przez Zakład Usługowo-Remontowy usług była gmina
Świętochłowice. Założeniem strategicznym w roku 2019 było przede wszystkim utrzymanie
bieżącego pułapu przychodów z działalności świadczonej na rzecz gminy Świętochłowice
poprzez realizację zadań w „systemie in-house" oraz podejmowanie działań mających na celu
powiększenie przychodów i zysków Zakładu z uwzględnieniem formalnych, fizycznych,
organizacyjnych i finansowych możliwości. W założeniach strategicznych kładziono nacisk
na pozyskiwanie zleceń i robót od firm branżowych oraz innych przedsiębiorstw w ramach
posiadanych mocy przerobowych z uwzględnieniem niemożności przekroczenia
10- procentowego poziomu przychodów pochodzących z realizacji zleceń poza „systemem
in- house". Do głównych kontrahentów w 2019 r. można zaliczyć m.in. przedsiębiorstwa:
Kozbud Group Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie oraz Spółdzielnię Mieszkaniową
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Świętochłowice. Zakład Usługowo-Remontowy prezentowaną sprzedaż w „systemie in house"
uzyskał poprzez liczne spotkania i negocjacje prowadzone z pracownikami Urzędu Miasta
Świętochłowice mając na celu uzyskanie jak najbardziej korzystnych sum oraz dogodnych
warunków realizacji. W 2019 roku Zakład Usługowo-Remontowy wykonał niniejsze zadania
dla gminy:

a) Utrzymanie czystości i przejezdności dróg na terenie miasta;
b) Remonty dróg na terenie miasta Świętochłowice;
c) Remonty cząstkowe ulic;
d) Utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym;
e) Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i placów;
f) Bieżące utrzymanie zieleni w parkach;
g) Przebudowa ul. Metalowców w Świętochłowicach;
h) Utrzymanie czystości w parkach;
i) Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego;
j) Modernizacja toru speedrowerowego na terenie OSiR „Skałka”;
k) Budowa wodociągu i bruku z kostki w Zakładzie Gospodarki Odpadami;
l) Dekorowanie świąteczne;
m) Flagowanie miasta;
n) Remont schodów oraz podestu w PM nr 2;
o) Usuwanie i przechowywanie pojazdów;
p) Wywiezienie i utylizacja gruzu z posesji należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Lokalowej;

q) Usługi na rzecz MPGK Sp. z o.o.
W 2019 roku Zakład Usługowo-Remontowy wykonał poniższe zadania dla podmiotów
zewnętrznych:

a) Utrzymanie

czystości i porządku na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świętochłowicach należących do rejonu Administracji Śródmieście, Administracji
Piaśniki, Administracji Chropaczów;

b) Remont klatki schodowej przy ul. Wallisa 6 na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej;
c) Remont nawierzchni jezdni ul. Kościelnej w Świętochłowicach na zlecenie firmy
Kozbud;

d) Remonty cząstkowe na zlecenie firmy Kozbud;
e) Remont cząstkowy nawierzchni przy ul. Wiosennej i Słonecznej na zlecenie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wiosenna”;

f) Remont klatki schodowej przy ul. Wallisa 6 należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świętochłowicach;
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g) Remont nawierzchni przy torowisku ul. Krasickiego na zlecenie firmy G- Bud;
h) Usługi samochodowe i sprzętowe dla różnego rodzaju podmiotów zewnętrznych;
i) Różnego rodzaju pozostałe prace na rzecz podmiotów zewnętrznych będące w zakresie
działalności spółki.
Zakład Oczyszczania Miasta w 2019 r. realizował poniższe rodzaje usług:

a) Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Świętochłowice;
b) Odbiór różnego rodzaju odpadów, m.in.: zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zbieranych selektywnie, szeroko rozumianych odpadów budowlanych;

c) Usługi, związane z oczyszczaniem miasta Świętochłowice;
d) Mechaniczne oczyszczanie ulic;
e) Ręczne oczyszczanie chodników, parkingów, placów, przystanków komunikacji
miejskiej;

f)
g)
h)
i)

Opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych w gminie Świętochłowice;
Obsługa imprez masowych pod kątem utrzymania czystości i wywozu odpadów;
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych;
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości
niezamieszkałych;

j) Odbiór selektywnie zbieranych odpadów z nieruchomości niezamieszkałych;
k) Usługi dodatkowe dla nieruchomości niezamieszkałych wynikające z umowy z Gminą;
l) Odbiór odpadów z kontenerów i worków na podstawie umowy z Gminą
Świętochłowice;

m) Usługi specjalne wykonywane dla gminy takie jak utrzymanie w czystości pomników,
tablic;

n)
o)
p)
q)
r)
s)

Letnie utrzymanie czystości w gminie Świętochłowice;
Utrzymanie przystanków w gminie Świętochłowice;
Oczyszczanie placów do wyprowadzania psów;
Spółka prowadzi parking strzeżony przy ulicy Bytomskiej;
Holowanie pojazdów na podstawie umowy z Gminą Świętochłowice;
Spółka udostępnia kontenery na odpady na zasadach komercyjnych podmiotom
zewnętrznym;

t) Usługi świadczone dla jednostek gminnych (np. Zakład Opieki Zdrowotnej, Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej).
Nie ulega wątpliwości, że sektor spółek komunalnych w roku 2019 pełnił istotną rolę
zarówno w wymiarze realizacji klasycznych zadań własnych gmin, jak i w celu realizacji
projektów rozwojowych. Zakład Usługowo-Remontowy jak i Zakład Oczyszczania Miasta
w roku 2019 dążył do powiększania grona zleceniodawców w takim stopniu, jak pozwalał na to
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tryb „in- house”. Spółka MPUK starała się zapewnić konkurencyjny poziom jakości
świadczonych usług, w tym ogólnobudowlanych oraz związanych z odbiorem odpadów
od mieszkańców Gminy Świętochłowice. Poprzez terminowe i wysokojakościowe
wywiązywanie się z zawartych umów i zadań Zakład Usługowo-Remontowy oraz Zakład
Oczyszczania Miasta starały się uzyskać zaufanie kontrahentów jako wykonawcy
kompetentnego, odpowiedzialnego i wiarygodnego.
Stabilna sytuacja finansowa Spółki w 2019 r. wynikała z pełnej realizacji planowanego
zakresu działalności. Wprawdzie z początkiem roku zakres robót był zagwarantowany
w umowach na okres półroczny, ale w wyniku negocjacji z Gminą umowy zostały zawiązane na
następne okresy, co w konsekwencji zagwarantowało Spółce pełny pakiet robót. Pozwoliło
to na spokojną realizację zakontraktowanych zadań oraz pozyskanie dodatkowych robót
budowlanych na rynku zewnętrznym, co znacząco wpłynęło na wygenerowanie dodatniego
wyniku finansowego. Efektem całokształtu działań zarządczych jest zysk netto spółki, który
na koniec grudnia 2019 roku wyniósł ponad 267 413 zł.

67

68

69

Tendencje i struktura demograficzna Świętochłowic w roku 2019 nie odbiegały
znacznie od podobnych, dających się zauważyć, trendów z lat ubiegłych. W okresie dwunastu
miesięcy 2019 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 773 osoby i według stanu na dzień
31.12.2019 wynosiła 45 300 osób, w tym 23 837 kobiet i 21 463 mężczyzn.
W poszczególnych kategoriach wiekowych sytuacja przedstawiała się, na koniec roku 2019
następująco:

a) Liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 3 809 osób,
a liczba mieszkańców – 3 983 osób. Łącznie liczba mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym wynosiła 7 792 osoby.
b) Liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59) wynosiła 12 803 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64) wynosiła 14 058 osób. Łącznie liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 26 861 osób.
c) Liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 7 225 osób, a liczba
mieszkańców - 3 422 osoby. Łącznie liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
to 10 647 osób.
W zakresie ewidencji ludności oraz zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
do dnia 31.12.2020 ogólnie rozpatrzono 12 012 spraw oraz wydano 9 198 odpisów aktów
stanu cywilnego.
Do dnia 31.12.2029 dokonano następujących rejestracji zdarzeń:

a) Urodzenia – 565;
b) Małżeństwa – 192;
c) Zgony – 555.
W zakresie wydawania decyzji oraz odpisów do dnia 31.12.2019 wydano:

a) Decyzji administracyjnych o zmianie imion lub nazwiska – 25;
b) Zaświadczeń stwierdzających brak przeszkód do zawarcia małżeństwa – 94;
c) Zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – 21;
d) Zaświadczeń o stanie cywilnym – 14.
Ponadto realizowano pozostałe tematycznie jednorodne sprawy, jak m.in. uznania,
przypiski zagraniczne, rozwody, przysposobienia, powroty do nazwiska, sprostowania
i uzupełnienia aktów, transkrypcje, migracje aktów, usuwanie niezgodności w łącznej liczbie
5 115 postępowań. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. prowadzi
działalność leczniczą w postaci leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, w szczególności
obejmujących:

a) Podstawową opiekę zdrowotną, w tym medycynę szkolną;
b) Specjalistyczną opiekę zdrowotną;
c) Lecznictwo stacjonarne – badania diagnostyczne - świadczenia zdrowotne obejmujące
badania z zakresu: cytologii, diagnostyki obrazowej (USG, RTG, UKG, tomografia
komputerowa), nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, badań EEG, badań EKG,
badań endoskopowych;
d) Rehabilitację leczniczą;
e) Długoterminową opiekę.
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Zespół Opieki Zdrowotnej prowadzi swoją działalność w formie zakładu leczniczego.

Oddział

Liczba łóżek

Liczba przyjętych
pacjentów

Liczba wypisanych
pacjentów

Zmarło

Wskaźnik
śmiertelności

Liczba leczonych

Wykonane
osobodni

Średni czas pobytu

Średnie
wykorzystanie łóżka

Przelotowość

Statystyka medyczna na dzień 31.12.2019 r.:

Dzienny Oddział
Leczenia Uzależnień

12

79

72

0

0

79

2815

35,63

234,58

6.58

Oddział Chirurgii
Ogólnej i
Krótkoterminowej

23

1639

1611

48

2.89

1656

7607

4.52

330,74

73.17

Oddział Chorób
Wewnętrznych

33

1318

1129

165

12.75

1349

11926

8.77

361.39

41.21

Oddział
GinekologicznoPołożniczy

26

1551

1538

0

0

1561

4502

2,88

173.15

60.04

Oddział
Neurologiczny

25

781

748

41

5.2

790

6444

8,03

257.76

32.08

Oddział
Otolaryngologii

9

516

511

6

1.16

518

1751

3.37

194.56

57.78

Oddział Patologii
Noworodka

8

215

216

0

0

220

1762

8.01

220.25

27.5

Oddział
Pediatryczny

15

657

654

1

0.15

662

2228

3.37

148.53

44.13

Oddział
Psychiatryczny

34

569

569

1

0.18

602

12319

20.46

362.32

17.71

Oddział
Psychogeriatryczny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oddział Rehabilitacji
20
Neurologicznej

225

215

0

0

232

6861

29.57

343.05

11.6

Oddział Rehabilitacji
10
Ogólnoustrojowej

154

156

0

0

164

3775

23.02

377.5

16..4

145

144

0

0

159

5271

33.15

351.4

10.6

Oddział Terapii
Uzależnienia od
Alkoholu

15

71

Podsumowanie

230 7849

7563

262

3.35

7992

67261

8.36

292.44

34.62

Oddział
Neonatologiczny

15

521

515

0

0

524

1650

3.15

110

34,.93

ZOL

69

43

12

21

63.64

101

22453

222..31 325.41

1,46

Średnioroczne, dzienne wykorzystanie łóżek, wyniosło 292,44 dni w roku w szpitalu,
natomiast w ZOL średnie wykorzystanie łóżek wynosiło 325,41 dni w roku.
Ogólna liczba wykonanych osobodni w Zespole Opieki Zdrowotnej w 2019 roku wyniosła
91 360, w tym w szpitalu 68 907, w ZOL 22.453. Średnia długość pobytu pacjenta w dniach
w szpitalu wynosiła 8,36, a dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 222,31.
Roczna liczba hospitalizacji w 2019 wyniosła 8.516 w szpitalu, w tym 882 dzieci i 524
noworodków. W Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym odnotowano 101 hospitalizacji.
W szpitalu przeważają pobyty powyżej 3 dni, co po części wynika z faktu, iż proces
leczenia w niektórych jednostkach (Oddziały Rehabilitacji Neurologicznej oraz
Ogólnoustrojowej, Psychiatryczny, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz ZOL)
wymaga sesji i pobytów długoterminowych.
Liczba porodów za rok sprawozdawczy 2019 wyniosła 525, w tym:

a)
b)
c)
d)

Fizjologicznych – 242 (46,09 %);
Cięć cesarskich – 259 (49.33 %);
Kleszczowych – 17 (0,032 %);
Martwe urodzenia – 7 (0.013%).

Liczba udzielonych porad kształtowała się w następujący sposób:

1. Porady udzielone w ramach przychodni specjalistycznych:
a) 43 322 porad w 19 jednostkach specjalistycznych;
b) 1 581 - w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
2. W ramach izb przyjęć udzielono porad ogółem 3.760 w tym:
a)
b)
c)
d)

Izba przyjęć Ogólna – 3 149;
Izba Przyjęć ginekologiczno-położnicza - 247;
Izba Przyjęć pediatryczna – 62;
Izba Przyjęć psychiatryczna – 302.

W ramach działu rehabilitacji wykonano ogółem 90.665 zabiegów w tym 88.583 zabiegi
dla dorosłych i 2.082 dla dzieci, ponadto wykonano 1.365 zabiegów dla pacjentów
ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
W ramach nocnej i świątecznej pomocy w zakresie POZ udzielono 10.191 porad.
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Liczba zgonów za rok 2019 wynosiła 271. W oddziałach szpitalnych zmarło 262 osoby,
co stanowi 3,46% ogólnej liczby wypisanych i 175 % liczby wypisanych w ZOL-u. W roku 2019
odnotowano również 2 zgony w ramach Izby Przyjęć oraz 7 martwo urodzonych noworodków.
Zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2019
Wyszczególnienie wg grup
zawodowych

Przeciętna liczba zatrudnionych
w 2019 r.

Kobiety

Mężczyźni

w osobach:

w etatach:

pracownicy OGÓŁEM, w
tym:

228

218,71

207

21

lekarze

24

22,95

15

9
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Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. w roku 2019, oprócz
zatrudnienia pracowników na podstawie zawieranych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, realizował również inne formy zatrudnienia oraz niżej wymienione projekty
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi:

a) Roboty publiczne - umowy w zakresie organizowania i finansowania robót publicznych
Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach dla 13 osób bezrobotnych.
Po zakończeniu w/w umów zatrudniono 11 osób na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze godzin. Osoby zatrudnione w ramach tej formy pomocy
wykonywały czynności z zakresu pracy biurowej, zarówno na oddziałach szpitalnych,
jak również w strukturze administracyjnej Spółki.
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b) Prace interwencyjne - w 2019 roku realizowano umowy w zakresie organizowania
i finansowania prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie oraz
Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej dla 2 osób bezrobotnych. Osoby
zatrudnione w ramach w/w formy pomocy wykonywały czynności z zakresu pracy
biurowej w strukturze administracyjnej Spółki. Jedna z osób została zatrudniona
na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin po zakończeniu trwania
w/w umowy. Druga umowa obowiązywała na przełomie roku 2019 i 2020.
c) Staże - w 2019 roku w ramach zawartych umów o odbywanie stażu przez osoby
bezrobotne skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, staż odbyła
1 osoba. Program stażowy zapewniał adaptację na stanowisku sekretarki medycznej.
d) Centrum Integracji Społecznej - w ramach zatrudnienia socjalnego, Spółka
za pośrednictwem Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, zatrudniła
w 2019 roku 8 osób. W/w osoby realizowały zadania z zakresu prac administracyjnych.
e) Ministerstwo Zdrowia - w ramach zawartych umów prowadzi szkolenia specjalizacyjne
dla lekarzy w trybie rezydenckim. Szkolenia specjalizacyjne dotyczą zakresu chorób
wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii oraz ginekologii i położnictwa, jak również
psychiatrii i neurologii.

Programy profilaktyczne realizowane przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w 2019 r. w ramach dofinansowania Gminy
Świętochłowice
I. Program Profilaktyczny pn. Psychoterapia i rehabilitacja osób
uzależnionych
od alkoholu
i
innych
substancji
psychoaktywnych
Program skierowany był do mieszkańców Świętochłowic - osób dorosłych uzależnionych
od alkoholu/innych substancji psychoaktywnych. Obejmował dwa rodzaje oddziaływań:
program redukcji szkód oraz grupę motywacyjno–edukacyjną. W programie redukcji szkód
uczestniczyli pacjenci głęboko uzależnieni, z mocno nasilonymi objawami uzależnienia,
z problemami bytowymi oraz tacy, którzy już ,,wypadli’’ z ról społecznych. Program zakładał
ograniczenie szkodliwych dla pacjenta i otoczenia skutków picia alkoholu, zapobieganie
pogłębianiu się uzależnienia, poprawę jakości życia poprzez wsparcie psychologiczne,
medyczne, społeczne. Zakładał ograniczanie barier i stygmatyzacji. W okresie od marca 2019 r.
do grudnia 2019 r. w programie wzięło udział 31 osób (21 mężczyzn i 10 kobiet).
Struktura wiekowa uczestników programu - liczba pacjentów ze względu na wiek:

a) Od 19 do 29 roku życia – 3 osoby;
b) Od 30 do 64 roku życia – 28 osób;
c) 65 lat i więcej – 0.
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Rodzaj zgłoszenia:

a) Zgłoszenie dobrowolne – 20 osób;
b) Zobowiązanie do leczenia przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – 2 osoby;
c) Sądowe postanowienie leczenia – 9 osób.
Poziom wykształcenia:

a)
b)
c)
d)
e)

Wykształcenie wyższe – 0;
Wykształcenie średnie – 3 osoby;
Wykształcenie zawodowe – 14 osób;
Wykształcenie gimnazjalne/podstawowe – 14 osób;
Bez wykształcenia – 0.

Sytuacja zawodowa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aktywni zawodowo – 9 osób;
Bez stałego zatrudnienia (prace dorywcze) – 0;
Renciści/emeryci/zasiłek opiekuńczy, pielęgnacyjny – 7 osób;
Pozostający na utrzymaniu rodziny – 0;
Korzystający z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej – 6 osób;
Bezrobotni, zarejestrowani w PUP – 9 osób.

Łącznie w okresie realizacji programu odbyło się 119 spotkań grupowych, udzielono
357 godzin świadczeń, 40 godzin konsultacji psychiatrycznych oraz 74 godziny konsultacji
pielęgniarskich. Podczas 6 spotkań przeprowadzono także 23 godziny superwizji klinicznej,
w której brali udział członkowie zespołu terapeutycznego Poradni Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia, Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego
Oddziału Leczenia Uzależnień.

II. Program Profilaktyczny dla mieszkańców Miasta Świętochłowice
pn. Senior z Wigorem
Program profilaktyczny pn. „Senior z wigorem” realizowany w 2019 r. stanowił
kontynuację poprzednich edycji. Tegoroczną edycję poświęcono przeciwdziałaniu urazom
i chorobom narządu ruchu. Program skierowany był do mieszkańców miasta Świętochłowice,
którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia.
Program zakładał następujące cele:

a) Zadbanie o pomyślne starzenie się, utrzymanie wysokiej jakości życia, poprawa jakości
życia mieszkańców miasta Świętochłowice po 60. roku życia;
b) Przeciwdziałanie urazom i chorobom narządu ruchu;
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c) Zapewnienie łatwiejszego dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji
leczniczej dla mieszkańców Świętochłowic po 60. roku życia;
V edycja Programu Profilaktycznego „Senior z Wigorem” była realizowana w okresie
od maja do grudnia 2019 roku z podziałem na pięć dwunastoosobowych grup. Każdy uczestnik
korzystał z programu przez 4 tygodnie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00.
Zajęcia przybierały formę zabiegów rehabilitacyjnych, gimnastyki grupowej, warsztatów,
prelekcji, szkoleń. Podstawowy zakres działalności obejmował usługi socjalne, kulturalnooświatowe, aktywności ruchowe, aktywizujące społecznie – w
tym integrację
międzypokoleniową, a także usługi psychologa (m.in. poznanie metod radzenia sobie
w sytuacjach stresowych, technik relaksacji) i elementów dietetyki (poznanie zasad
prawidłowego żywienia i praktycznego wykorzystania zaleceń w różnych jednostkach
chorobowych). Część zajęć jak gimnastyka, czy Nordic Walking, odbywa się na świeżym
powietrzu, w otoczeniu przyrody.
Uczestnicy programu skorzystali z następujących indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych:

a) Leczenie polem magnetycznym (zlecono 18 osobom);
b) Elektrolecznictro:
- interdynamika (zlecono 30 osobom);
- jonoforeza (zlecono 12 osobom);
- diadynamika (zlecono 6 osobom);
- prądy TENS (zlecono 8 osobom);
- prądy KOTZA (zlecono 1 osobie);
- ultradźwięki (zlecono 1 osobie);
c)Światłolecznictwo:
- Laseroterapia (zlecono 15 osobom);
d) Zimnolecznictwo:
- Krioterapia miejscowa (zlecono 1 osobie);
e) Ćwiczenia w obciążeniu (zlecono 27 osobom);
f) Masaż (zlecono 1 osobie);
Wśród części ciała, które wymagały najczęstszej rehabilitacji, po konsultacji specjalisty
fizjoterapii, wymienić należy:
a) Odcinek lędźwiowy kręgosłupa (42 osoby);
b) Odcinek szyjny kręgosłupa (25 osób);
c) Staw kolanowy (20 osób).
Na wsparcie rodzin w formie dotacji celowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi
ze Świętochłowic w żłobkach prowadzonych przez podmioty uprawnione (żłobki prywatne),
obejmującej zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenia zajęć zabawowych
z elementami edukacji Miasto Świętochłowice przeznaczyło w 2019 r. kwotę 96.300 zł.
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Świętochłowicki rynek pracy
Świętochłowicki rynek pracy, ze względu na umiejscowienie w GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii cechuje się dosyć dużą wrażliwością na sytuację w otoczeniu
miasta, w skali regionalnej i ponadregionalnej. W roku 2019 była ona korzystna
dla pracowników, co przedstawiają poniższe dane na dzień 31.12.2019. By jednak w pełni
ukazać sytuację na rynku pracy, ważne wydaje się ukazanie niektórych danych w dwuletniej
perspektywie, co wskaże również pewnie pozytywne tendencje w szerszym horyzoncie.
Zadania związane z badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom
bezrobotnym oraz polegające na pośrednictwie zawodowym dla osób poszukujących pracy
w mieście, realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach.
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. rynek pracy w mieście prezentował się następująco:

a) Liczba zarejestrowanych bezrobotnych:
- na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 879 osób;
- na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 666 osób, w tym z prawem do zasiłku
76 osób, co stanowiło 11,41 % ogólnej liczby bezrobotnych.
b) W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych na 31 grudnia 2019 roku kobiety
stanowiły 64,56%, tj. 430 osób. Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2019 roku wynosiła
5,6 %.

c) W roku 2019 roku liczba bezrobotnych kształtowała się następująco:
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wg wieku - stan na dzień 31.12.2019 roku:
- wiek 18-24 lat – 79 osób;
- wiek 25-34 lat – 184 osoby;
- wiek 35-44 lat – 169 osób;
- wiek 45-54 lat – 125 osób;
- wiek 55-59 lat – 74 osoby;
- wiek 60 lat i więcej - 35 osób.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wg wykształcenia - stan na 31.12.2019 roku:
- wykształcenie wyższe – 57 osób;
- wykształcenie policealne i średnie zawodowe – 120 osób;
- wykształcenie średnie ogólnokształcące – 59 osób;
- wykształcenie zasadnicze zawodowe – 162 osoby;
- wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i poniżej – 268 osób.
Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy - stan na 31 grudnia 2019 roku:
- do 1 miesiąca – 83 osoby;
- od 1 do 3 miesięcy – 153 osoby;
- od 3 do 6 – 105 osób;
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- od 6 do 12 – 105 osób;
- od 12 do 24 – 92 osoby;
- powyżej 24 miesięcy – 128 osób.
d) Liczba zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach ofert pracy
w całym 2019 roku wynosiła 950, w tym najwięcej w styczniu, a najmniej w kwietniu.
Poniżej sporządzono listę zawodów, w jakich pracodawcy zgłosili największe zapotrzebowanie
w roku 2019:
- operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej;
- monter ociepleń budynków;
- pracownik ochrony fizycznej;
- górnik eksploatacji podziemnej;
- robotnik magazynowy;
- pakowacz ręczny.
W ubiegłym roku zarówno poszukujący pracy jak i pracodawcy zgłaszający
zapotrzebowanie na pracowników mogli korzystać z szeregu projektów i programów wsparcia,
finansowanych lub współfinansowanych, głównie ze źródeł zewnętrznych. W roku 2019
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach dysponował następującymi programami
wsparcia dla chętnych:

I.

Projekt "Znajdź swoje miejsce"

Projekt realizowany był w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT
Subregionu Centralnego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Świętochłowicach jako bezrobotni należących co najmniej do jednej z grup: osoby
powyżej 50 roku życia., kobiety, osoby niskich kwalifikacjach poszukujący pracy i pozostający
bez pracy na obszarach rewitalizowanych- ZIT S.C.

II.

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+
zarejestrowanych
w Powiatowym
Urzędzie
Pracy
w Świętochłowicach (III)"

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających
bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia). Celem
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projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 157 osób powyżej 30 roku życia
pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni,
dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej
do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

III.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w mieście Świętochłowice (III)"

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,
Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu
jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez
pracy w mieście Świętochłowice. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 29 lat zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach, zakwalifikowanych do I lub II profilu
pomocy oraz należących do kategorii NEET.
Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój osoba
z kategorii NEET:
- ma nie mniej niż 18 oraz nie więcej niż 29 lat;
- nie pracuje (tzn. jest osobą bezrobotną);
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy);
- w okresie ostatnich 4 tygodni nie brała udziału w szkoleniu finansowanym ze środków
publicznych.

IV.

Program Specjalny "Praca się opłaca II"

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie od 17.01.201931.12.2019. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób
zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach,
w tym m.in. osoby niepełnosprawne. Program zakładał min. zatrudnienie uczestników
programu w ramach robót publicznych (na okres do 6 miesięcy); wypłatę uczestnikom
programu premii w wysokości 100 zł za każdy przepracowany miesiąc w ramach robót
publicznych, w którym nie zaistniała okoliczność nieobecności w pracy (tzw. element
specyficzny); możliwość przyznania uczestnikom jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej i wynikająca z tej okoliczności refundacja składki ZUS za 1 pełny
miesiąc dla 3 osób, które otrzymały dotacje (tzw. element specyficzny).
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V.

Projekt „Eurobiznes”,

Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej poprzez tworzenie warunków
rozwoju własnej działalności gospodarczej w oparciu o kompleksowe wsparcie 12 osób, w tym
przynajmniej 6 kobiet powyżej 30 roku życia. Rekrutacja uczestników projektu odbyła
się w środowisku osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie m. Świętochłowice.
Projekt rozpoczęty jeszcze w 2017 r. został zakończony w czerwcu 2019 r. Poziom
dofinansowania sięgnął ponad 97% (600 463 zł), a wartość projektu to 617 tys. zł.

VI.

„Program Regionalny na 2019 rok adresowany do bezrobotnych
kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy"

Projekt skierowany do zarejestrowanych kobiet w naszym urzędzie. Dla uczestniczek
programu zaplanowano następujące formy wsparcia: doradztwo indywidualne dla wszystkich
uczestniczek; szkolenie zawodowe połączone z zatrudnieniem w ramach robót publicznych;
zatrudnienie w ramach robót publicznych; staż dla kobiet. Program ten realizowany był przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z siedmioma Powiatowymi Urzędami
Pracy, gdzie zdiagnozowano najwyższy procentowy udział kobiet wśród ogółu osób
bezrobotnych (pozostałe to Powiatowe Urzędy Pracy w Rybniku, Raciborzu, Żorach,
Wodzisławiu Śląskim, Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie).

VII.

IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców
Świętochłowic

Celem projektu było przeszkolenie grupy 100 osób, które - mimo, że mają dostęp
do komputera i Internetu – napotykają na „miękkie bariery” wykluczenia cyfrowego, związane
z brakiem wiedzy, kompetencji oraz wystarczającej motywacji do korzystania z nowoczesnych
technologii. Analizy socjologiczne (Jan Dijk - Społeczne aspekty nowych mediów) wykazują,
że osoby dobrze wykształcone korzystają częściej z zaawansowanych możliwości komputera
i Internetu (bazy danych, arkusze kalkulacyjne, programy księgowe, programy do tworzenia
prezentacji) niż pozostali, którzy wykorzystują Internet głównie do rozrywki. Oznacza to,
że duża grupa osób, nawet jeśli korzysta z TIK, pozostaje nadal w sferze cyfrowego
wykluczenia, ponieważ ich „korzystanie” nie przynosi korzyści, których dzisiaj oczekuje się
od cyfrowego włączenia. Projekt realizowany był od połowy 2018 r. i zakończył się w lipcu 2019
r. Zajęcia prowadzone były w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Wartość
całkowita projektu to 56 000,00 zł, a poziom dofinansowania wyniósł 100% (projekt
nie wymagał wkładu własnego).
Pomoc społeczna jest formą polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadania z zakresu pomocy
społecznej w mieście prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.
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Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej, rozumianej jako świadczenia
realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, według stanu na dzień
31.12.2019 było 1 855 osób, w tym:

a) 625 osób w wieku 0-18 lat;
b) 882 osób w wieku 19-60 lat;
c) 348 osób w wieku 61 lat i więcej.
Wśród w/w było osób 1109, których dochód nie przekracza określonego w przepisach
kryterium dochodowego.

Sprawy społeczne
W 2019 r. nie funkcjonowała na terenie miasta żadna placówka interwencyjna ani też
specjalistyczno- terapeutyczna. Funkcjonowało natomiast 8 placówek opiekuńczowychowawczych, w tym pełniące funkcje:

a) Socjalizującą – 7 placówek;
b) Rodzinną (Rodzinny Dom Dziecka nr 1) – 1 placówka.
Wychowankami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizującego było
96 dzieci, wychowankami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego było
4 dzieci (Rodzinny Dom Dziecka nr 1). W placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizującego zatrudnionych było łącznie 54 osoby zajmujące się bezpośrednio opieką
i wychowaniem. Placówki te korzystały ze wsparcia łącznie 9 wolontariuszy. W placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zatrudnione były łącznie 2 osoby zajmujące się
bezpośrednio opieką i wychowaniem. Placówka ta nie korzystała w 2019 r. ze wsparcia
wolontariuszy.
Na dzień 31.12.2019 r. w mieście Świętochłowice funkcjonowało łącznie 70 rodzin
zastępczych, w których umieszczonych było 85 dzieci, w tym:

a) 51 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których umieszczonych było
56 dzieci;
b) 16 rodzin niezawodowych, w których umieszczonych było 19 dzieci;
c) 2 rodziny zastępcze zawodowe, w których umieszczonych było 6 dzieci;
d) 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której
umieszczonych było 4 dzieci.
Ponadto 51 dzieci z terenu miasta Świętochłowice, na dzień 31.12.2019 r., przebywało
w rodzinach zastępczych mieszkających w innych powiatach. W 2019 r. wsparciem asystentów
rodziny objętych zostało 90 rodzin, w których przebywało 177 dzieci.
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W 2019 r. funkcjonowały następujące placówki stacjonarnej pomocy społecznej:

a) Domy Pomocy Społecznej: 2, z których skorzystało 95 mieszkanek i mieszkańców,
w tym 34 osoby niepełnosprawne fizycznie, 61 osób w podeszłym wieku.
b) Ogrzewalnia prowadzona na zlecenie Prezydenta Miasta, z której skorzystało
28 osób, co stanowi 93% bezdomnych.
Według stanu na dzień 1.01.2019 r. 2 462 rodziny otrzymały świadczenia rodzinne
na dzieci, a na dzień 31.12.2019r - 2 161 rodzin. Na dzień 1.01.2019 - 378 rodzin otrzymało
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzieci, a na dzień 31.12.2019 - 307 rodzin. Liczba
świadczeń rodzinnych wypłacona w roku 2019 wyniosła - 67 964. Liczba świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wypłacona w roku 2019 wyniosła 6643. Kwota wypłaconych świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna w roku 2019 wyniosła
16 808 203,00 zł w tym kwota wypłacona na zasiłki pielęgnacyjne wyniosła 3 017 484,00zł.
W styczniu 2019 r. 2762 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. „500+”),
a na koniec 2019 r. - 4964 rodzin. Wzrost liczby rodzin wynika za zmiany przepisów prawa.
Od 1 lipca 2019 roku tak zwane „500+" przysługuje, niezależnie od dochodu, na każde dziecko
w rodzinie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze „500+” mogą
otrzymać rodzice, opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi
dziecka) lub opiekunowie faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca
się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcje dziecka). Prawo do świadczenia
mają tylko rodziny mieszkające w Polsce. Cudzoziemcy mogą otrzymać pieniądze w programie
„500+” pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania
świadczenia. Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w ramach programu „500”
w roku 2019 w Świętochłowicach wyniosła 36 570 682,00 zł. Ogółem liczba świadczeń
wychowawczych wypłacona w całym roku 2019 r. w naszym mieście wyniosła 73 705
świadczeń.
Istotną rolę wśród jednostek miejskich, realizujących zadania z zakresu reintegracji
społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez
m.in. zatrudnienie socjalne na terenie miasta, jest Centrum Integracji Społecznej
w Świętochłowicach. Podopieczni CIS mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje ustawa
o zatrudnieniu socjalnym. W roku 2019 Centrum Integracji Społecznej koncentrowało
się na poniższej działalności:

a) Kształceniu umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie
pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
b) Nabywaniu umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,
przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
c) Nauce planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez
możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność
gospodarczą;
d) Uczeniu podopiecznych umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi
środkami pieniężnymi.
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Adresatami pomocy oferowanej przez
w Świętochłowicach w roku 2019 były głównie:

Centrum

Integracji

Społecznej

a) Osoby bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
Osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego;
Osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
Osoby cierpiące na choroby psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia
psychicznego;
Osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
Osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji
ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej;
Osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podopieczni Centrum Integracji Społecznej to osoby, które podlegają wykluczeniu
społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Znajdują się w sytuacji życiowej
powodującej ubóstwo, które uniemożliwia lub ogranicza uczestnictwo w życiu zawodowym,
społecznym i rodzinnym.
W roku 2019 funkcjonowały w Centrum Integracji Społecznej 4 wewnętrze grupy
zatrudnienia socjalnego: grupa remontowo-budowlana, grupa utrzymania terenów zelonych,
grupa krawiecka oraz grupa gastronomiczna, prowadzaca restaurację „Kuchnia Śląska
u Franka” w siedzibie Muzeum Powstań Śląskich. Ponadto istnieją 3 zewnętrzne grupy
zatrudnienia, które wykonują swoje obowiązki poza siedzibą CIS. Grupa produkcyjnomagazynowa funkcjonuje w firmie Midabo, grupa przedszkolna funkcjonuje w Przedszkolach
Miejskich nr 2, nr 3, nr 12, grupa administracyjno-biurowa wspomaga Zespoł Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicah.

a) Grupa remontowo-budowlana realizuje zadania z zakresu drobnych prac
remontowych zlecanych przez instytucje miejskie i jednostki podległe.
b) Grupa utrzymania terenów zielonych realizuje zadania z zakresu utrzymania terenów
zielonych oraz wykonuje prace pielęgnacyjne grobów poległych żołnierzy
i powstańców śląskich na cmentarzach świętochłowickich.
c) Grupa krawiecka realizuje zadania z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej
podopiecznych a jednocześnie wspomaga wydarzenia kultuarne, edukacyjne,
integracyjne na terenie miasta tj: festyny, jarmarki, kiermasze, akcje charytatywne,
bale, inne imprezy cykliczne.
d) Grupa gastronomiczna, poza prowadzeniem restauracji „Kuchnia Śląska u Franka”,
realizuje inne zadania z zakresu małej gastronomii. Organizuje imprezy
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okolicznościowe oraz zabezpiecza imprezy zewnętrzne (zarówno miejskie
jak i prywatne) w formie cateringu. Restauracja mieści się w siedzibie Muzeum
Powstań Śląskich w Świętochłowicach i świadczy usługi nie tylko dla grup
zorganizowanych czy gości zwiedzających muzeum, ale także jest dostępna
dla wszystkich chętnych. Specjalnością restauracji są potrawy kuchni regionalnej.
W 2019 roku, podjęto również liczne dodatkowe działania mające na celu
zmotywowanie uczestników do ich dalszej reintegracji zawodowej i społecznej.
Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć:

a) „Konkurs na Uczestnika Roku” oraz „I Gala Inicjatywy”. W ramach „Konkursu

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

na Uczestnika Roku” przyznano również wyróżnienia Instytucjom Roku i Zakładowi
Szkoleniowemu w CIS. Zwieńczeniem i ukonrowaniem „Konkursu na Uczestnika Roku”,
była uroczysta gala, ktora odbyła się w CKŚ Świętochłowice w dniu 11 pażdziernika
2019 r. Gala została zorganizowana na blisko 500 osób. Po raz pierwszy w historii
miasta, na jednej scenie, stanęli obok siebie uczestnicy zatrudnienia socjalnego,
politycy
i
włodarze
miasta.
Całość
została
zaaranżowana
w specjalnie zaprojektowanej szacie graficznej. Opracowano również logo wydarzenia.
Uwieńczeniem gali był uroczysty bankiet.
Klub Kobiet Aktywnych „Frelki w biznesie”. W ramach aktywizacji i animacji społecznej
kobiet z terenu miasta Świętochłowice, powołano do życia Klub Kobiet Aktywnych.
Celem inicjatywy jest wzajemna pomoc w prowadzeniu własnego, lokalnego biznesu
oraz wspieranie się w organizowaniu inicjatyw społeczno-kulturalnych. Spotkania
odbywają się w siedzibie CIS od listopada 2019 roku i stały się inspiracją
do uruchomienia stowarzyszenia zwykłego pn. „Frelki w działaniu”.
„I Piknik Integracyjny”. Była to impreza dla uczestników i pracowników Centrum
Integracji Społecznej mająca na celu wzmocnienie relacji oraz poprawę wizerunku
uczestników, pracowników jednostki.
Udział w wydarzeniu miejskim „Muzyczne Spotkanie Sąsiadów-Piaśniki” i przekazanie
własnoręcznie wykonanych nagród przez uczestników zatrudnienia socjalnego.
Wykonanie i przekazanie własnoręcznie wykonanych nagród przez uczestników
zatrudnienia socjalnego na potrzeby „Stowarzyszenia Wspierającego OGA” w ramach
działalności statutowej organizacji pozarządowej.
Organizacja spotkania informacyjnego o „Korpusie Solidarności” i wolontariacie
długoterminowym na lata 2018-2030 oraz podpisanie porozumienia o współpracy.
Wizyta najmłodszych uczestników Programu Aktywności Lokalnej w siedzibie Centrum
Integracji Społecznej, omówienie krótkiej historii i pokazanie wyrobów wykonywanych
przez uczestników zatrudnienia socjalnego.
Przeprowadzenie kreatywnych warsztatów dla dzieci uczestników Centrum Integracji
Społecznej pn. „Jak kreatywnie spędzać czas wolny w domu”.
Systematyczna promocja restauracji „Kuchnia Śląska u Franka” prowadzonej przez
Centrum polegająca na bezpośrednim wyjściu do mieszkańców miasta oraz w trakcie
obrad sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
Uczestnictwo w zakończeniu projektu ,,Lipiny na Start” realizowanego przez Fundację
Bożego Miłosierdzia. Udział w kapitule konkursowej, wyłonienie zwycięzców prac
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plastycznych oraz przekazanie przez CIS w ramach konkursów nagród wykonanych
przez uczestników.
k) Organizacja szkolenia pt. ,,Od zrozumienia do porozumienia – prace z klientem
osadzonym”. Prelegentami szkolenia byli przedstawiciele Zakładu Karnego w Zabrzu.
l) Udział i organizacja stoiska Centrum Integracji Społecznej podczas „VIII Pikniku
Organizacji Pozarządowych”, przeprowadzenie kreatywno-edukacyjnych warsztatów
dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
m) Zorganizowanie i aktywne uczestnictwo w szkoleniu przeprowadzonym przez Marcina
Baweja z zakresu obsługi i pomocy osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim
o napędzie ręcznym, higiena, pielęgnacja, poruszanie, aktywizacja oraz udział w życiu
rodzinnym, zawodowym i społecznym.
n) Organizacja i udział w Targach Pracy organizowanych przy współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy.
o) Udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa podczas spaceru historycznego w Centrum
Kultury Śląskiej.
p) Organizacja i udział w szkoleniach ,,Wolontariat w pomocy społecznej” i „Animacja
czasu wolnego”.
q) Pomoc w organizacji i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta z mieszkańcami dzielnic
Świętochłowic.
r) Współudział i wsparcie wydarzenia pn. „II Biblioteczny Kabareton”.
s) Organizacja zajęć edukacyjno rozwojowych oraz przygotowanie i realizacja warsztatów
kulinarnych dla najmłodszych dzieci uczestników zatrudnienia socjalnego.
t) Udział w konferencji III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, a także wynikająca
z niego wizyta kuratorów zawodowych III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.
Nawiązanie współpracy polegającej na wspólnym działaniu na rzecz mieszkańców
miasta.
u) Orgaznizacja i udział w kreatywnych warsztatach z rękodzielnictwa przeprowadzonych
przez wolontariuszkę dla uczestników zatrudnienia socjalnego.
v) Opracowanie projektu w ramach budżetu obywatelskiego województwa śląskiego
pn. „Kobiety w Centrum”.
W roku 2019 zorganizowano również wiele spotkań roboczych i wizyt w ramach
współpracy z innymi podmiotami. Do najważniejscych należy zaliczyć:

a) I wizytę studyjną pracowników Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze i udział
w konfrencji pn. „Dobre praktyki jako start na rozwój i partnerstwo”. W ramach wizyty
pracownicy CIS odzwiedzli i zapoznali się z działalnością Centrum Usług Opiekuńczych
Dom Dziennego Pobytu w Zielonej Górze, Domu-Schroniska Fundacji Rondo,
Dziennego Ośrodka Młodzieżowego „DOM” oraz Centrum Integracji Społecznej
w Zielonej Górze. Zwieńczeniem wizyty było spotkanie z Panią Wioletą Haręźlak,
Przewodniczącą Sejmiku Województwa Lubuskiego.
b) Wizytę studentów z Austrii w ramach wymiany studenckiej z Instytutem Socjologii
Uniwersytetu Śląskiego.
c) Wizyty w firmach w ramach Rady Biznesu.
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Ponadto w ramach zachęty do dalszej pracy podopiecznych, organizowano w ramach
zajęć wspólne wyjścia do kina oraz restauracji, mające na celu naukę zachowań w miejscach
publicznych.
Centrum Intergracji Społecznej realizowało (i będzie realizować w latach kolejnych)
następujące projekty finansowane lub współfinansowane głównie ze źródeł zewnętrznych.
Podopieczni Centrum korzystali z następujących projektów:

I.

Projekt „Eurobiznes”

Projekt organizwoany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania:
7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
dla podziałania: 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT.
Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej poprzez tworzenie warunków rozwoju
własnej działalności gospodarczej w oparciu o kompleksowe wsparcie osób powyżej 30 roku
życia,
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie miasta
Świętochłowice.
W okresie sprawozdawczym wypłacono uczestnikom projektu przedłużone wsparcie
pomostowe na finansowanie bieżące własnej działalności. Przeprowadzono wizyty
monitorujące, w trakcie których nie stwierdzono żadnych uchybień, wszystkie wydatki
wykazane w rozliczeniach zostały potwierdzone. Na bieżąco sporządzano rozliczenia
finansowe. Rozliczenia wszystkich uczestników zostały zaakceptowane. Wszyscy beneficjenci
deklarują rozwój działalności i rokują utrzymanie się na rynku.

II.

Projekt „Praca na swoim”

Projekt organizowany w ramach Osi Prorytetowej VII, Regionalny rynek pracy
dla działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej dla poddziałania: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia. Celem głównym projektu
jest wzrost aktywności zawodowej poprzez rozwój własnej działalności gospodarczej
w oparciu o kompleksowe wsparcie 10 osób (min. 6 kobiet) powyżej 30 roku życia
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zamieszkujących na terenie m. Świętochłowice.
Zadaniem projektu jest rekrutacja, moduł szkoleniowo-doradczy, przyznanie dotacji, wsparcie
pomostowe oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze w trakcie prowadzenia działalności
gospodarczej, opieka nad osobami zależnymi oraz nad dziećmi do lat 7.

III.

Projekt „Aktywna Przyszłość”

Projekt organizowany w ramach Osi Prorytetowej IX, Włączenie społeczne dla działania
9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zniwelowanie
czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną. Projekt jest
skierowany głównie do osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną,
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poszukujących pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych
zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice. Osoby moga skorzystać z usług aktywnej
integracji, których cele jestreintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna
i środowiskowa. Projekt przewiduje udział 60 osób w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn. Projekt
zakłada, iż 10 % uczestników, bądź uczestniczek będą stanowić osoby niepełnosprawne.
Projekt składa się z zadań realizowanych w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej
na terenie Świętochłowic.

IV.

Projekt „Zawsze Aktywni – Usługi opiekuńcze w Gminie
Świętochłowice”

Projekt realizowany wspólnie z Fundacją na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae”w ramach
Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne dla podziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych. Projekt obejmuje
zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia,
wyposażenia i utrzymania dziennego domu seniora (Klub Seniora dla 60 osób starszych)
i rozszerzenia usług opiekuńczych (w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych poprzez usługi teleopieki - zapewnienie 60 uczestnikom
projektu teleopasek wraz z przeszkoleniem w zakresie ich obsługi) dla osób starszych
i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Świętochłowice. Dodatkowo zostaną
przeprowadzone szkolenia dla 32 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami
niesamodzielnymi (szkolenie obejmujące 60 godzin dydaktycznych).
W ramach Centrum działa pracownik socjalny który przeprowadza rozmowy
indywidualne i udziela pomocy specjalistycznej uczestnikom według ich potrzeb. W każdym
tygodniu w roku 2019 miały miejsce od 2 do 10 porad pomocowych. Pracownik socjalny
wspiera uczestników m.in. w kwestii zadłużenia mieszkań, długów komorniczych, spraw
rozwodowych i alimentacyjnych, problemów wychowawczych i rodzinnych, przemocy,
syndromu Otella i syndromu sztokholmskiego, problemów uzależnienia i współuzależnienia,
bezdomności i wielu innych. Przez cały rok 2019 pracownik socjalny na bieżąco współpracował
z pracownikami innych jednostek gminnych, celem znalezienia najlepszych rozwiązań
w trudnych sytuacjach życiowych uczestników zatrudnienia socjalnego. W ramach Centrum
usługi swiadczy również psycholog, który przeprowadzał zajęcia reintegracji społecznej
i zawodowej. Miały one na celu kształtowanie umiejętności psychospołecznych, niezbędnych
do prawidłowego wypełniania ról społecznych. Zajęcia realizowane były głównie w formie
wykładów, warsztatów oraz dyskusji. Spotkań grupowych od września do grudnia 2019 roku
przeprowadzono łącznie 11. Tematyka zajęć była szeroka i zróżnicowana, począwszy
od integracji uczestników, poprzez higienę osobistą, zarządzanie budżetem rodzinnym,
choroby cywilizacyjne, przemoc, uzależnienia, samobójstwa. Wszystkie zajęcia oparte były
przede wszystkim na pracy warsztatowej, co było niezmiernie istotne w procesie uczenia się
przez osoby dorosłe (nauka przez doświadczenie). Uczestnicy pod czujnym okiem psychologa
Centrum uczyli się przygotowywać dokumenty aplikacyjne, ćwiczyli sztukę autoprezentacji
podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dowiedzieli się, czym jest umiejętne odmawianie,
czyli asertywność oraz wzmacniali poczucie własnej wartości. Podczas zajęć pochylono się
również nad tematami, które miały na celu podniesienie motywacji uczestników CIS oraz
podniesienie poziomu odpowiedzialności. Często w rozmowach z psychologiem pojawiał się
temat depresji, problemów wychowawczych, stresu, profilaktyki alkoholowej, skutecznej
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komunikacji, problemów z radzeniem sobie w różnych trudnych sytuacjach dnia codziennego.
Warsztaty z umiejętności miękkich miały na celu uświadomienie uczestnikom, że mają wpływ
na własne życie, swoją sytuację zawodową, rodzinną i finansową. Każdy z uczestników miał
możliwość przećwiczenia umiejętności psychospołecznych, niezbędnych w komunikacji
międzyludzkiej, która stanowi pomost do rozwiązywania wielu problemów i sytuacji trudnych.
W zajęciach udział brali wszyscy uczestnicy. Oprócz działań grupowych psycholog CIS oferował
również pomoc indywidualną w postaci konsultacji i porad. Pomoc taką otrzymywał każdy
uczestnik, który jej potrzebował. Od września do końca roku 2019 psycholog przeprowadził
71 konsultacji indywidualnych, które miały na celu doraźną pomoc w bieżących problemach,
ale też zapewniały wzmocnienie osobowościowe. Udzielano też wsparcia w problemach
związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków
Dodatkowo Centrum Integracji Społecznej jest administratorem 18 słupów miejskich,
pełniących rolę nośników informacyjno-reklamowych. Jednostka świadczy usługi
plakatowania zarówno dla instytucji miejskich (usługa bezpłatna) jak i dla podmiotów
zewnętrznych (usługa płatna). W siedzibie CIS znajduje się sala konferencyjna, przeznaczona
na warsztaty, szkolenia reintegracji zawodowej oraz na wynajem dla podmiotów
zewnętrznych.
Podsumowując, w roku 2019 roku w Centrum Integracji Społecznej
w Świętochłowicach zatrudnienie socjalne realizowało 111 podopiecznych, osób zagrożonych
marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym. Osobom tym, dzięki pracy i pomocy CIS, udało
się rozwiązać wiele problemów życiowych, które na początku ich drogi wydawały się
nie do rozwiązania. Takie kwestie jak uzyskanie renty, emerytury, rozwodu, oddłużenia
mieszkania, oddłużenia komorniczego, umorzenia zobowiązań, znalezienia zatrudnienia
i wiele innych są poruszane niemal codziennie. Z 111 podopiecznych, uczestników
realizujących zatrudnienie socjalne - według stanu na dzień 31.12.2019 - 11 osób podjęło
pracę na umowę, 11 realizowało staże, 1 osoba uzyskała rentę rodzinną, 1 osoba przeszła
na emeryturę, 48 kontynuowało zatrudnienie w Centrum.
W roku przyznano następujące dotacje na realizację zadań społecznych:

a) W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
pn. „Prowadzenie w 2020 roku na terenie miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej”, dotację w wysokości 64 020,00 zł otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Przystanek” z Rudy Śląskiej na świadczeni usług prawnych mieszkańcom
Świętochłowic.
b) Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) z Katowic –
20 000,00 zł – na realizację zadania pn. „Organizacja i prowadzenie działań na rzecz
Miasta Świętochłowice w zakresie poprawy jakości życia niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży, realizowanych w formie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych
oraz pobytu dziennego osób niepełnosprawnych w ośrodku rehabilitacyjnym”.
c) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Świętochłowicach – 3 785,00 zł –
tzw. „Mały Grant” na realizację zadania pn. „Spełniamy marzenia”.
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Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach zostało powołane 1 stycznia 2004 r. decyzją
Rady Miejskiej w Świętochłowicach do organizowania i koordynowania wydarzeń kulturalnych
w mieście, czerpiąc z doświadczeń i zaplecza technicznego Domów Kultury „Zgoda” i „Grota”.
Na ich bazie utworzono Centrum. Instytucja wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie
współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz
promując młodych twórców i wspierając ich działalność. W 2015 roku pod skrzydła CKŚ
oddano obiekt Wieże KWK Polska, który nie tylko szybko stał jednym z obiektów Szlaku
Zabytków Techniki, ale przede wszystkim ważnym punktem kulturalnym miasta i regionu.
Zatem według stanu na dzień 31.12.2019 Centrum Kultury Śląskiej realizowało swoją misję
w trzech obiektach:

a) CKŚ Zgoda przy ul. Krauzego 1;
b) CKŚ Lipiny przy ul. Chorzowskiej 73;
c) Wieże KWK Polska przy ul. Wojska Polskiego 16 d.
W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury Śląskiej realizowało zadania zgodnie
z ramowym programem imprez kulturalnych na rok 2019, przede wszystkim poprzez
organizację form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, organizację
i współorganizację imprez kulturalnych, do których należy zaliczyć koncerty, spektakle,
konkursy, warsztaty, imprezy okolicznościowe. Instytucja zaangażowana była w organizację
przedsięwzięć kulturalnych we współpracy z innymi podmiotami i jednostkami miejskimi.
Oddając do dyspozycji swoją infrastrukturę oraz udzielając wsparcia merytorycznego,
Centrum Kultury Śląskiej umożliwiało tym podmiotom ich własną pracę i pomagało ją rozwijać.
Centrum organizowało wydarzenia zarówno we własnych obiektach, jak i w siedzibach innych
instytucji, bądź w plenerze. W 2019 r. zorganizowano łącznie 17 przedsięwzięć, ich wykaz
przedstawia tabela poniżej:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Koncerty odbywające się w „CKŚ Zgoda”, „CKŚ Lipiny” i
Liczba uczestników /
„Wieżach KWK Polska”
sprzedanych biletów
Koncerty w ramach WOŚP
niebiletowane
Koncert Tara Gayan
100/10
Koncert Autenticos
50/15
Koncert Fahro
20/12
Koncert pieśni Wielkopostnych
30
Koncerty Jazzowe na Wieżach
235
Koncert Karoliny Śleziak
20/6
Koncert Joanny Aleksandrowicz
60/20
Koncert Zaduszki Jazzowe
15
Koncert Kolędowy
60/35
Koncerty odbywające się w plenerze lub innych miejscach ( kościoły itp.)
Koncert Noworoczny Anny Wyszkoni
niebiletowany
Industriada
niebiletowany
Festyny dzielnicowe
niebiletowany
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14
15
16
17

Dni Świętochłowic
Piknik Organizacji Pozarządowych
Jarmark Bożonarodzeniowy
Koncert Eleni

niebiletowany
niebiletowany
niebiletowany
niebiletowany

W roku 2019 wystawiono ogółem 16 spektakli w obiektach Centrum Kultury Śląskiej. Były
to spektakle przeznaczone zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych. W tabeli
poniżej zaprezentowano ich wykaz:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Spektakle dla dzieci
Kubuś Puchatek
Księżniczka na ziarnku grochu
Szewczyk Dratewka
Mousier Charlie
Spektakl dla dzieci Agencja Wrocław
Zuzanka i Utopce
Bajka o kolorach
Bukiet talentów
Złota Rybka
Skrzydlaty odlot
Pinokio
Mikołajki z Roko i Colino
Spektakle dla dorosłych
Mianujom mie Hanka
Pan Tadeusz muzycznie
Rozczarowanie
Rajcula warzy na Wilijo

Liczba uczestników/
sprzedanych biletów
200
120
230
niebiletowany
niebiletowany
150
120
100
110
70
110
200
320
110
20
70

W ramach działalności Centrum Kultury Śląskiej prowadzone są różnego rodzaju warsztaty.
Warsztaty mają formę zajęć praktycznych, doskonalących konkretne, głównie artystyczne,
umiejętności. Są to warsztaty prowadzone zarówno przez instruktorów Centrum Kultury
Śląskiej jak i warsztaty prowadzone przez podmioty zewnętrzne na zasadzie wynajmu
pomieszczeń CKŚ. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach dysponowało następującą ofertą warsztatów:
Lp.
1
2
3
4
5

Warsztaty artystyczne prowadzone przez Centrum Kultury
Śląskiej w Świętochłowicach
Akademia Malucha
Zespól wokalny „Zgrani Fest”
Teatr „ZwieŻ”
Warsztaty plastyczne
Warsztaty tańca nowoczesnego

Liczba uczestników
4
10
6
35
20
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

Aktywny senior
od 30 do 70
Fotoedukacja
10
Warsztaty szycia i projektowania
15
Warsztaty prowadzone w ramach wynajmu sali
Klub Krótkofalowca
Klub Tańca Arabesca
Zajęcia ZUMBY
Zajęcia JOGI
Zajęcia sportu walki
Kościół Wolnych Chrześcijan

W roku 2019 Centrum Kultury Śląskiej uczestniczyło również w organizacji 7 projektów
i wydarzeń artystycznych adresowanych do mieszkańców miasta. Poniżej zaprezentowano
wykaz przedsięwzięć zrealizowanych 2019 r.:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Projekty i wydarzenia artystyczne
Ferie w CKŚ
Wakacje w CKŚ
Tango Milonga
Fashion Inside (impreza biletowana 50 sprzedanych biletów)
Qulturalne czwartki pod Wieżami
Aktywny Senior
Wall Street Battle

Na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Centrum Kultury Śląskiej wpisały
się konkursy i festiwale, które gromadzą dużą liczbę uczestników oraz widzów.
Do najważniejszych przedsięwzięć w roku 2019 należy zaliczyć:
Lp.
1
2
3
4
5

Konkursy i Festiwale
XXIV Konkurs Kolęd i Pastorałek
XXIV Konkurs Piosenki Przedszkolaka
Festiwal Roztańczona Metropolia
I Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
Festiwal Sztuki Nieprofesjonalnej

Liczba
zgłoszeń/uczestników
64/107
21/95
56/480
24/24
66/119

Na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia, które były organizowane w obiektach
oraz otoczeniu „Wież KWK Polska”. W roku 2019 zorganizowano na terenie „Wież”
Lp.
Wydarzenia w obiekcie Wieże KWK Polska
1 Warsztaty plastyczne artystki Varshy Rajput
2 Akcja taneczna “Work It Out”
3 Warsztaty „Wiosna z Juulem”`
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5
6
8
9
10
12
11

Zlot pojazdów minionej epoki
Wystawa „Fascynujący świat pająków”
Wycieczki - zwiedzanie wież
Wystawy w ramach „Qulturalnych czwartków”
Wystawy pokonkursowe
Śluby na Wieżach
Spotkania PTTK

Dodatkowo Centrum Kultury Śląskiej udostępnia, na ogólnych zasadach
niekomercyjnych bądź komercyjnych, swoje obiekty, wyposażenie oraz sprzęt. Z infrastruktury
CKŚ korzystały liczne podmioty publiczne i prywatne. Do najważniejszych imprez tego typu
należały w roku 2019:
Lp.
1
2
3
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

Imprez i wydarzenia organizowane przy użyciu infrastruktury CKŚ
Rodzinne Kolędowanie – impreza zaininicjowana przez radną Urszulę Owoc-Kanię
Kabaret Młodych Panów
Giełda Terrarystyczna
Dzień Kobiet z PZERiI
Koncert Charytatywny dla Bartka
Próby do spektaklu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Chór Słowiczek
Spotkania Wspólnoty oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda
Próby i spektakl teatralny Zespołu Szkól Salezjańskich
Gala Sportu
Targi Lodowe
Spotkania Harcerzy
Spektakl Ekologiczny
Wiosenny koncert ILO
Zasłużony dla Świętochłowic
Zakład Opieki Zdrowotnej – Koperta Życia
Zespól Szkół Salezjańskich - pożegnanie maturzystów
Feniks – Imprezy okolicznościowe
Powiatowy Urząd Pracy – Targi pracy
Urząd Miasta – Bal Samorządowy
Urząd Stanu Cywilnego – Jubileusz Złotych Godów
Gimnazjum nr 3 – Szkolne Święto Teatru
ZSO nr 2 – koncert
SP 1 – 40-lecie szkoły
Koncert na Dzień Matki z Radiem Silesia
SP 1 – Dzień Europejski
Miejski Dzień Dziecka
Konferencja Nauczycieli Metodyków
Spotkania Prezydenta z mieszkańcami
93

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

OSiR Skałka - impreza „Tygrysków”
Festiwal Tańca – Szkoła Tańca Katowice
Chillout na Skałce – Kino letnie
Uroczystości Domu Złotej Jesieni
Olimpiada Przedszkolaków
Rada Gospodarcza - spotkanie
Dyskoteki
Zespół Szkól Salezjańskich - Cecylki
Święto Policji
Gryfny Patrol
Fundacja Skarabeusz – koncert charytatywny
Biesiada – ZZ”Kadra”
Bal pracowników – Tramwaje Śląskie
Szkolenia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Teatr Castello
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej - gala
Centrum Integracji Społecznej - gala
Światowy Dzień Turystyki
Operetka (Impreza biletowana 150 sprzedanych biletów)
Zakład Opieki Zdrowotnej – Senior z wigorem
Szkoła Tańca A. Chromik
Kabaret Skeczów Męczących
Szkolenie z kabaretem - Rżanek
Biesiada z radiem Silesia
Koncert Chóru ExAnimo
Bieg Niepodległości
Karczma ZZ Sierpień 80
Karczma ZZ Kadra Halemba
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Mikołajki Miejskie
Piotr Herdzina - Rozruch
Rada Krajowa ZZG
Spotkania Opłatkowe – emeryci KWK Polska, PKO BP, ZZG, Restauracja pod Czaplą ,
PCK, Klub Okejka
Sylwester – Marian Makula, Tomasz Musioł

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świętochłowicach zarejestrowanych było 6 172 czytelników. Biblioteka obsługuje różne
grupy mieszkańców, zarówno dzieci i młodzież (głównie uczniów), jak i osoby dorosłe. Liczba
czytelników zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego, a w ślad za tym wzrosła liczba
odwiedzin w placówkach o ok. 5 500, a także liczba wypożyczeń książek i czasopism o blisko
14 000.
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Najliczniejszą grupą czytelników są osoby pracujące pomiędzy 25 a 44 rokiem życia.
Wzrost liczby czytelników odnotowano także w kategorii wiekowej dzieci i młodzieży w wieku
pomiędzy 13 a 15 lat. Największym zainteresowaniem cieszy się beletrystyka. Poszukiwane
są powieści sensacyjne, obyczajowe, utwory laureatów nagród literackich, kryminały,
literatura faktu, biografie i autobiografie, książki o kresach wschodnich Rzeczpospolitej.
Mniejszym zainteresowaniem cieszy się literatura popularnonaukowa, wzrasta
natomiast zainteresowanie zasobami internetowymi oraz audiobookami, których oferta jest
na bieżąco uzupełniania o nowości.
Poniżej zaprezentowano liczby osób odwiedzających czytelnie i wypożyczalnie w 2019 r.
z podziałem na dzielnice (zarówno centrala biblioteki jaki i filie).
Liczba odwiedzających wypożyczalnie przedstawia poniższa tabela:
Placówka

Odwiedziny
Pozostałe
wypożyczających odwiedziny

Stan na 31.12.2019

Ogółem

45 019

8 861

53 880

Centrala

10 485

2 227

12 712

Filia nr 1

13 548

2 715

16 263

Filia nr 2

10 043

1 676

11 719

Filia nr 4

3 589

709

4 298

Filia nr 5

2 960

418

3 378

Filia nr 6

4.394

1.116

5.510

Liczba odwiedzających czytelnie przedstawia się następująco:
Pozostałe
Liczba odwiedzin
odwiedziny
w czytelni
(udział w
internetowej
imprezach)
2.844
4.454

Placówka

Liczba odwiedzin
(udostępnianie)

Ogółem

5.588

Centrala

256

431

Filia nr 1

2.182

Filia nr 2

Liczba
Liczba
odwiedzin udzielonych
ogółem
informacji
12.886

6.104

790

1.477

1.275

581

2.300

5.063

1.938

1.314

1.014

741

3.069

883

Filia nr 4

534

465

159

1.158

698

Filia nr 5

435

111

88

634

450

Filia nr 6

867

242

376

1.485

860
95

Liczba zarejestrowanych czytelników z podziałem na placówki Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Świętochłowicach przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Placówka

Czytelnicy zarejestrowani na dzień 31.12.2019 r.

1.

Centrala

1484

2.

Filia nr 1

1967

3.

Filia nr 2

1305

4.

Filia nr 4

445

5.

Filia nr 5

330

6.

Filia nr 6

641

Ogółem

6172

Liczba czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej aktywnie wypożyczających według
wieku przedstawia poniższa tabela:

Liczba
Ogółem
czytelników
wg wieku
Ogółem

6172

Do 5
lat
98

6–
13 –
16 –
12 lat 15 lat 19 lat
723

478

347

20 –
24
lata

25 –
44 lat

45 –
60 lat

powyżej
60 lat

328

1906

1085

1207

W roku 2019 zwiększył się stan księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na dzień
31.12.2019 r. pod względem ilościowym prezentuje się on następująco:

Lp.

Placówka

Przybyło

Ubyło

Stan na 31.12.2019

1.

Centrala

783

937

38 431

2.

Filia nr 1

687

0

30 450

3.

Filia nr 2

724

0

27 101

4.

Filia nr 4

425

303

11 267

5.

Filia nr 5

484

181

11 051

6.

Filia nr 6

403

252

15 896

3506

1673

134 196

Ogółem
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Ogółem przybyło w 2019 roku 3 506 woluminów o wartości 65 570,51 zł, w tym
z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 808 woluminów o wartości
18 590,93 zł. Ze środków samorządowych pokryto zakup 1 580 woluminów o wartości
33 448,31 zł. W ramach darów pozyskano 1118 woluminów o szacowanej wartości
13 531,27 zł. Na dzień 31.12.2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała ogółem
134 334 woluminów (zarówno księgozbiór jak i tzw. czasopisma oprawne) o wartości
1 540 418,77 zł.
Stan zbiorów specjalnych (zbiory audiowizualne i elektroniczne) według stanu na dzień
31.12.2018 r. wynosił 603 jednostki inwentaryzacyjne o wartości 10 563,70 zł., a w trakcie
roku 2019 wzrósł o 102 jednostki inwentaryzacyjne o wartości 2 009,07 zł. Zatem na dzień
31.12.2019 wynosił 705 jednostek inwentaryzacyjnych o wartości 12 572,77 zł, w tym zbiorów
nieelektronicznych 703 jednostek inwentaryzacyjnych a zbiorów elektronicznych 2 jednostki
inwentaryzacyjne. Zbiory nieelektroniczne to zbiory audiowizualne w tym audiobooki.

Książki
liczba
wol.
3 506

Sposób nabycia
Przybyło ogółem

65 570,51

Czasopisma
oprawne liczba wol.
-

Czasopisma
oprawne - wartość
[zł.]
-

Książki
wartość [zł]

Zakupiono ze środków
samorządowych

1 580

33 448,31

-

-

Zakupiono z dotacji
MKiDN

808

18 590,93

-

-

Pozostałe wpływy (dary,
prenumerata, wymiana)

1 118

13 531,27

-

-

Struktura księgozbioru będącego w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawia
się następująco.:

a)
b)
c)
d)

literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 24 337 woluminów;
literatura piękna dla dorosłych – 65 188 woluminów;
literatura popularno-naukowa – 44 671 woluminów;
czasopisma oprawne – 138 woluminów.

Poniższa tabela przedstawia strukturę zakupionego księgozbioru:
Placówka

Ilość
[wol.]

Wartość [zł]

M

D

I

%

Centrala-Czyt.

10

448,65

-

-

10

0,4

97

CentralaWypoż.

436

9689,35

94

282

60

18,2

Filia 1

503

11578,98

108

304

91

21,1

Filia 2

456

9995,49

123

258

75

19,1

Filia 4

332

6775,18

119

191

22

13,9

Filia 5

324

6675,95

108

196

20

13,6

Filia 6

327

6875,64

89

217

21

13,7

Ogółem:

2388

52039,24

641

1448

299

100%

W ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach jest również
udostępnianie w czytelni prenumerowanych gazet i czasopism:

Placówka

Ilość ogółem
egzemplarzy
czasopism

Ze środków
samorządowych
Wartość
Ilość egz.
[zł]
6
1113,57

Ze Stowarzyszenia
Przyjaciół MBP

Dary

Ilość egz.

Wartość [zł]

Ilość egz.

4

1406,82

1

Centrala

10+1

Filia 1

5+2

1

42,00

4

1063,99

2

Filia 2

11+1

7

854,74

4

925,83

1

Filia 4

3+2

-

-

3

349,68

2

Filia 5

3

-

-

3

174,78

0

Filia 6

4+1

-

-

4

1108,70

1

36+7=43

14

2010,31

22

5029,80

7

Ogółem w Bibliotece był dostęp do 43 egzemplarzy spośród 19 tytułów czasopism bieżących,
w tym:

a) ze środków samorządowych 14 egzemplarzy;
b) ze Stowarzyszenia Przyjaciół MBP 22 egzemplarze;
c) z darów 7 egzemplarzy w tym
- z Biblioteki Śląskiej – 3 egzemplarze
- od czytelników – 4 egzemplarze (Filia nr 1 – 1, Filia nr 4 – 2, Filia nr 6 - 1).
W roku 2019 biblioteka pokryła ok. 28,6% wydatków na prenumeratę, a ok. 71,4 %
pokryło Stowarzyszenie Przyjaciół MBP. Od kilku lat biblioteka odnotowuje spadek
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zainteresowania prasą, gdyż szybki i łatwy dostęp do Internetu jako szerokiego źródła danych
odbiera potencjalnych czytelników. W roku 2019 prenumerata obejmowała dzienniki, prasę
kobiecą, społeczno-kulturalną oraz periodyki dla dzieci i młodzieży. Prenumerowano również
czasopisma fachowe z zakresu bibliotekoznawstwa, m.in.: „Poradnik Bibliotekarza”,
„Bibliotekarz”. Biblioteka Śląska przekazała w darze w pierwszym półroczu 3 egz. miesięcznika
“Śląsk”. W minionym roku po raz pierwszy, udostępniono czytelnikom Centrali i Filii nr 2,
elektroniczne wydanie Gazety Wyborczej. Środki na dostęp w kwocie 298,79 zł przekazało
w darze Stowarzyszenie Przyjaciół MBP.
Wykaz tytułów czasopism, przenumerowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w roku
2019, przedstawiał się następująco (wraz z miejscem udostępnienia):

a) Angora – Filia 1;
b) Dziennik Zachodni – Centrala oraz Filia 6;
c) Gazeta Wyborcza – Filia 2;
d) Guliwer – Centrala;
e) Kobieta i Życie – Filia 2;
f) Kumpel – Filia 5;
g) Newsweek Polska – Filia 2;
h) Poradnik Bibliotekarza – Centrala, Filia 1, Filia 2;
i) Poradnik Domowy – Filia 2, Filia 6;
j) Przyjaciółka – Filia 6;
k) Rzeczpospolita – Filia 1;
l) Sport – Centrala, Filia 2;
m) Śląsk – Centrala, Filia 1, Filia 2, Filia 4, Filia 5, Filia 6;
n) Świerszczyk – Fila 6;
o) Tina – Filia 4, Filia 5;
p) Tygodnik Powszechny – Centrala;
q) Victor Junior – Filia 4, Filia 5;
r) Viva – Filia 1;
s) Wiedza i Życie – Filia 4.
Coraz częściej Biblioteka jest miejscem okazjonalnych spotkań różnych grup
użytkowników, miejscem wystaw, eventów a także koncertów muzycznych czy występów
kabaretowych. Oprócz tego również aktywnie promuje lokalną twórczość.
W zakresie działania Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach znajduje
się ochrona wszelkich dóbr dziedzictwa materialnego i niematerialnego, dotyczących dziejów
Powstań Śląskich i plebiscytu, a także dziejów miasta Świętochłowice. Placówka od początku
funkcjonowania jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, które przywołują kontekst
historyczny okresu odradzania się państwa polskiego w latach 1918-1922, ale też realizuje
wiele różnorodnych projektów edukacyjnych i kulturalnych, popularyzujących zanikające
tradycje i zwyczaje na Górnym Śląsku, pokazujących bogactwo i różnorodność tych tradycji,
wynikających z mieszania się kultur w tym regionie. W roku 2019 szczególna uwaga
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w działaniach
Muzeum
I Powstania Śląskiego.

skupiona

była

na

obchodach

100-lecia

Stała ekspozycja Muzeum Powstań Śląskich mająca nowoczesny, multimedialny
charakter znajduje się w zrewitalizowanym budynku z 1907 roku wybudowanym wg projektu
Emila i Georga Zillmannów. Ekspozycja rozlokowana jest na czterech kondygnacjach:
od parteru, gdzie znajduje się sala „Świętochłowice A. D. 1919", której wystrój nawiązuje
w luźnej formie do wyglądu głównej ulicy w okresie Powstań, do antresoli, skąd można
podziwiać posiedzenia sztabu. Ścieżką wiodącą jest prezentacja filmowa o Powstaniach
Śląskich „w pigułce", podzielona na sześć krótkich aktów, z których każdy następny,
wyświetlany jest w kolejnym pomieszczeniu. Elementem łączącym akty w jedną całość jest
postać narratora, przemieszczającego się płynnie pomiędzy scenami. Narrator przedstawia
widzom główne postaci i fakty, zabiera ich zarówno w szeregi walczących powstańców,
jak i w zacisze gabinetów, gdzie podejmowane były ważne decyzje. W zależności od sceny
narrator pozostaje „niewidzialnym duchem" komentującym z boku przedstawiane
wydarzenie, bądź współuczestnikiem prezentowanych zdarzeń. Taka konwencja pozwala
na prostą i plastyczną ekranizację najważniejszych faktów. Narrator to postać obdarzona
bogatą wiedzą i erudycją, wzbudzająca zaufanie gości. Mimo, że jest prezentowany w różnych
kontekstach (w różnych rolach, w zmienionym ubiorze itp.), zwiedzający nie mają problemów
z rozpoznaniem go poprzez nadanie mu cech charakterystycznych (np. nietypowe rekwizyty).
Poza ścieżką wiodącą zwiedzający spotkają postać narratora również w niektórych materiałach
dodatkowych. Rozwiązanie to pozwala na błyskawiczną zmianę scenografii muzealnej –
w mgnieniu oka akcja przenosi się z Reichstagu, w którym zobaczymy słynne wystąpienie
Wojciecha Korfantego, do Sali Lustrzanej Pałacu Wersalskiego, gdzie podpisano powojenny
Traktat, ale również do domu rodzinnego świętochłowickiego powstańca, czy drukarni
wytwarzającej ulotki plebiscytowe. Rozszerzeniem ścieżki wiodącej są rozmieszczone w salach
materiały dodatkowe, posegregowane tematycznie i prezentowane w nietuzinkowej, często
multimedialnej formie:

a) Plansze
b)

c)
d)
e)

merytoryczne zawierające skrótowe, najważniejsze informacje
o prezentowanym w danej sali okresie, ilustrowane fotografiami i mapami;
Prezentacje interaktywne zawierające rozszerzenie treści plansz merytorycznych.
Znajdują się w nich reprodukcje dokumentów, fotografie, wspomnienia, odznaczenia,
rys historyczny, biografie postaci, kalendarium wydarzeń;
Tematyczne aplikacje interaktywne prezentujące określony wycinek wiedzy,
np. biogramy, broń powstańczą czy przebieg Bitwy o Górę Św. Anny;
Interaktywne zabawy pogłębiające wiedzę np. głosowanie plebiscytowe, budowanie
samochodu pancernego czy dobieranie ekwipunku powstańca;
Multimedialna ścieżka edukacyjna dla dzieci, składająca się z 17 aplikacji
prezentujących różne aspekty życia na Śląsku w czasie Powstań Śląskich: śląski dom,
życie codzienne, ubiór, szkołę, informacje historyczne o Powstaniach Śląskich i
plebiscycie, umundurowanie i uzbrojenie Powstańców, skutki zrywów powstańczych
itp.;
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f) Atrakcje niemultimedialne, jak zagadki „czy wiesz, że…?", możliwość odbicia odznaki
powstańczej czy przeglądnięcia szuflady z eksponatami.
Podczas budowy scenografii poszczególnych pomieszczeń wykorzystane zostały eksponaty
pochodzące ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach.
W roku 2019 Muzeum zorganizowało 122 wydarzenia, w tym takie jak:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Wydanie publikacji z promocją – 9, w których uczestniczyło łącznie ok. 200 osób;
Wystawy czasowe – 11, w których uczestniczyło łącznie ok. 600 osób;
Seanse filmowe – 4, w których uczestniczyło łącznie ok. 200 osób;
Koncerty – 8, w których uczestniczyło łącznie ok. 800 osób;
Konkursy (w tym Klasówka Powstańcza) – 3, w których uczestniczyło łącznie ok. 1000
osób;
Warsztaty – 15, w których uczestniczyło łącznie ok. 800 osób;
Wydarzenia plenerowe – 14, w których uczestniczyło łącznie ok. 4000 osób;
Sesje, seminaria, konferencje – 4, w których uczestniczyło łącznie ok. 600 osób;
Poranki muzyczne – 54, w których uczestniczyło łącznie ok. 3500 osób.

W roku 2019 udało się placówce pozyskać poniższe granty na projekty dedykowane 100leciuI Powstania Śląskiego:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich - 4. seria - 40.000 zł;
Śladami Soli ziemi czarnej - edycja III - 27.000 zł;
O Powstaniach Śląskich - z pokolenia na pokolenie - 25.000 zł;
Ku Niepodległej! 100. rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego - 90.000 zł;
Koncert „O mój Śląsku!" wartość projektu - 70.000 zł;
Organizacja obchodów związanych z 100 rocznicą I Powstania Śląskiego (Tramwaj
powstańczy oraz wydanie płyty „Krew i gniew") wartość projektu - 160.000 zł;
g) Mapa Interaktywna Powstań Śląskich wartość projektu - 20.000 zł.
Wartość projektów ogółem wyniosła 459.397,40 zł w tym wartość pozyskanych środków
finansowych wyniosła 432.000 zł.
Muzeum w roku 2019 udostępniło nieodpłatnie 11 instytucjom wystawę „Sfrunął na Śląsk
orzeł biały...", 29 instytucjom wystawę „Śląsk - droga do Niepodległej", 5 instytucjom
przekazało elektroniczną wersję wystawy do wydruku we własnym zakresie i na własny koszt.
Dziewiętnastu instytucjom udostępniono edukacyjną grę planszową „Gramy w Powstania",
a 11 instytucjom edukacyjną grę planszową „Z Powstaniami Śląskimi w tle". W związku
z przypadającą 100 rocznicą wybuchu I Powstania Śląskiego, Muzeum Powstań Śląskich
udzieliło 23 patronaty instytucjom na wydarzenia dedykowane tej rocznicy. Ponadto z tej
okazji udzielono 23 licencje dotyczące udostępnienia archiwaliów będących własnością
placówki.
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Również Muzeum Powstań Śląskich wydało w zeszłym roku następujące pozycje:

a) Śląski Almanach Powstańczy – V tom;
b) Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich - IV seria DVD;
c) Płyta „Krew i gniew".
Muzeum Powstań Śląskich jest placówką, do zadań której należy ochrona dóbr
dotyczących dziejów Powstań Śląskich i ich dziedzictwa, zatem w roku 2019 instytucja
uczestniczyła w licznych przedsięwzięciach poświęconych 100-leciu wybuchu I Powstania
Śląskiego, które odbywały się poza miastem. Muzeum aktywnie włączyło się
we współorganizację takich wydarzeń jak:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

IX Międzynarodowe Targi Turystyki w Zabrzu;
Klasówka powstańcza;
Pociąg powstańczy i spotkanie z Prezydentem RP;
Spektakl muzyczny „3 krople krwi";
Piknik Śląski w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich;
Zlot szkół im. Powstań Śląskich lub innych patronów związanych z Powstaniami
Śląskimi;
g) Śląski Air, Piro & Moto Show;
h) Znaczek pocztowy dedykowany 100-leciu Powstań Śląskich wydany przez Pocztę
Polską S.A.;
i) Powstańcze ślady w filmie „Sól ziemi czarnej";
j) Tramwaj powstańczy jeżdżący po miastach regionu;
k) Wydanie płyty „Krew i gniew" z powstańczymi pieśniami w nowoczesnych aranżacjach;
l) Odsłonięcie pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie;
m) Interaktywna mapa Powstań Śląskich;
n) Koncert „O mój Śląsku!";
o) „Ku Niepodległej! 100. rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego";
p) Powstańczy Apel w Parku Śląskim;
q) Happening historyczny „Bytom 1919 -1922";
r) Święto Niepodległości w 100-lecie I Powstania Śląskiego;
s) Rekonstrukcja historyczna „Okna otwarte na Polskę" dotycząca losów śląskich rodzin
z okresu Powstań Śląskich;
t) Konferencja „Obraz Powstań Śląskich i plebiscytu w edukacji, historiografii, kulturze
i przestrzeni publicznej";
u) Konkurs na projekt graficzny „Szolki Powstańca";
v) Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza na 100-lecie Powstań Śląskich.
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Dzięki działalności Muzeum udało się w roku 2019 pozyskać eksponaty posiadające
wartość muzealną:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pocztówki,
Archiwalia,
Przedmioty codziennego użytku z epoki,
Odznaka Huta Florian,
Szafa biurowa,
Mundur członka ZBoWiD.

W roku 2019 wykonano digitalizację i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach. Ponadto stworzono ścieżkę informacyjno-edukacyjną dedykowaną
Powstaniom Śląskim i plebiscytowi. Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w ramach projektu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Pomysł na realizację projektu wynikał z pragnienia dotarcia do szerszego grona odbiorców
poprzez zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń zbiorów Muzeum Powstań Śląskich dzięki
ich digitalizacji i udostępnieniu za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych w odniesieniu do zgłaszanych uwag
o małej liczbie eksponatów i stanowisk przewidzianych dla tej grupy wiekowej, placówka
wdrożyła edukacyjną ścieżkę składającą się z 17 aplikacji prezentowanych na osobnych
urządzeniach multimedialnych. Temat Powstań Śląskich jest złożony, dlatego kluczowe było
przedstawienie go w formie odpowiedniej dla młodych gości Muzeum. Uczestnicy po kolei
zapoznają się z różnymi aspektami życia na Śląsku w czasie Powstań Śląskich: poznają śląski
dom, życie codzienne, ubiór, szkołę, otrzymują informacje historyczne o Powstaniach Śląskich
i plebiscycie, o umundurowaniu i uzbrojeniu Powstańców, zapoznają się z konsekwencjami
Powstań. Z efektów projektu korzystają zarówno odwiedzający Muzeum mieszkańcy regionu
podczas zwiedzania ekspozycji muzealnej, ale też osoby odwiedzające stronę internetową,
na której znajdują się zdigitalizowane eksponaty (ponad 2 tysiące). Multimedialna ścieżka
edukacyjna dla dzieci ciesząca się dużym zainteresowaniem u najmłodszych, wykorzystywana
jest podczas organizowanych przez Muzeum lekcji muzealnych oraz urodzin tematycznych
dla dzieci. Ponadto ścieżka edukacyjna jest wgrana w słupie multimedialnym, w którym
zawarte są zarówno treści związane z historią Górnego Śląska z lat 1919-1922, jak i informacje
o bieżących wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Muzeum. Dzięki swej
mobilności słup udostępniany jest innym podmiotom w czasie różnych wydarzeń, obchodów,
eventów itp.
Ogółem ekspozycję stałą w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, w trakcie 2019
roku odwiedziło 19 026 zwiedzających, wg danych z kasy fiskalnej.
Rok 2019 w instytucji zakończono nakreśleniem planu obchodów przypadającej na rok
2020 setnej rocznicy II Powstania Śląskiego.
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Większość wydarzeń odbyła się w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z uwag na fakt
iż w budynku przy ul. Chorzowska 37 jest sala specjalnie dostosowana organizacji
do organizacji imprez. Comiesięczne spotkania Muzycznej Biblioteki, prowadzone były przez
Bartka Gruchlika, redaktora muzycznego Polskiego Radia w Katowicach. Bartek Gruchlik
na każdym spotkaniu opowiadał fakty z życia artystów sceny polskiej jak i zagranicznej.
Na każdym spotkaniu przedstawiany był inny artysta bądź zespół. W minionym roku można
było usłyszeć o takich artystach i zespołach jak: Marek Grechuta, Roxette, Perfect, Marillion,
Bajm, Elvis Presley, Budka Suflera, Dire Straits. W każdy piątek miała miejsce projekcja filmów
fabularnych dla dorosłych w ramach Filmowej Biblioteki . Często były to ekranizacje literatury
pięknej. W roku 2019 w Filii nr 2 przy Łagiewnickiej 55 miało miejsce kilka spotkań
podróżniczych, które były prowadzone przez panią Annę Fijałkowską. Tematem spotkań były
podróże odbyte przez prowadzącą, m.in. do Chin oraz Włoch. W ramach obchodów 100 - lecia
Powstań Śląskich zorganizowano spotkanie z członkami Polskiego Związku Niewidomych,
na którym przedstawiono historię I powstania śląskiego, głównych bohaterów wydarzeń oraz
miejsca pamięci poświęcone powstańcom. Zaprezentowano również literaturę z tego zakresu,
która znajduje się w bibliotece.
Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła w roku 2019 również lekcje biblioteczne
skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Lekcję biblioteczne odbywały się
zarówno
w przedszkolach jak i w naszych placówkach. W ciągu 2019 r. wielokrotnie
Bibliotekę Centralną odwiedzały przedszkolaki z pobliskiego Przedszkola Miejskiego nr 11,
bibliotekarki rewanżowały się wizytami w przedszkolu. Nawiązano również współpracę
z Przedszkolem Miejskim nr 2. Za każdym razem czytana była książeczka, później następowała
krótka pogadanka na temat w niej poruszany. Filia nr 1 współpracowała z przedszkolem nr 8,
gdzie pojawiali się pracownicy biblioteki, jak i zapraszano grupy na lekcję. Filia nr 6 prowadziła
zajęcia pt. ” Książeczki z bibliotecznej półeczki”, gdzie raz w miesiącu omawiana była inna
książeczka dla dzieci. Filia nr 2 także prowadziła lekcje biblioteczne tematyczne, podczas
których rozmawiano m.in. o zimie, celebrowano ważne dni w roku. Lekcje biblioteczne cieszą
się dużym zainteresowaniem i na pewno będą kontynuowane.
Dzięki wizytom w przedszkolach, a także poprzez spotkania z przedszkolakami w placówce
promowano projekt „Mała książka – wielki człowiek”, który jest skierowany do dzieci w wieku
3-6 lat. Każdy mały czytelnik przy zapisie otrzymywał swoją pierwszą czytankę oraz specjalną
kartę, na którą zbierał naklejki. Po zebraniu 10 naklejek dostawał specjalny dyplom. Udział
w akcji mogły brać udział już zapisane dzieci, jeśli spełniały kryterium wiekowe. Akcja cały czas
jest kontynuowana i cieszy się dużym powodzeniem. W konsekwencji odnotowano duży
wzrost zapisów oraz wypożyczeń wśród najmłodszych.
Do najważniejszych przedsięwzięć imprez które obyły się w bibliotece należy zaliczy:

a)
b)
c)
d)

Koncert świętochłowickiego chóru Ex Animo pod dyr. Marka Gremlowskiego;
Koncert walentynkowy "Miłość jak z nut” w wykonaniu Magdaleny Meisel;
Koncert zespołu Nivel;
Spotkanie z prof. Zbigniewem Kadłubkiem pt. „ Tragedia grecka , mit grecki – aspekt
wspólnotowo-terapeutyczny”;
e) II Kabareton Biblioteczny. Wystąpili : Jacek Noch, Marian Makula , kabaret Masztalscy
w składzie : Jerzy Ciurlok i Aleksander Trzaska. Całość prowadził Marcin Sznapka;
104

f) Wieczór autorski z Adamem Kasperek, autorem książki „Lifestyle Rentgen, czyli Siedem
Filarów Zdrowia”;
g) Spotkanie autorskie z Moniką Kassner, autorką książki „Sprawa Salzmanna. Trup,
którego nie było”;
h) spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kolbą autorem śląskiego tłumaczenia Biblii Nowego Testamentu.
Od kilku lat Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje z Fundacją „Klucz”
i Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”. Głównym celem tych
organizacji jest wspieranie osób niewidomych w dostępie do szeroko rozumianej kultury,
a w szczególności do książek. Stowarzyszenie nagrywa i udostępnia nieodpłatnie cyfrowe
książki mówione środowisku osób niewidomych oraz współpracuje z bibliotekami na terenie
całej Polsce, gdzie systematycznie przekazuje nagrane nowości oraz urządzenia (tzw. czytaki),
służące do odtwarzania zakodowanych plików. Dzięki prowadzonej współpracy, Biblioteka
systematycznie powiększa posiadane zbiory.
W roku na realizację zadań z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki przyznano następujące
dotacje:

a) Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Augustyna: 1.500 zł na realizację zadania w ramach
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

tzw. małego grantu, pn. "Koncert pasyjny";
Fundacja „Centrum Art-Plus”: 9.000 zł na realizację zadania pn. Ogólnopolski Konkurs
filmowy ”City Film Independent” w Świętochłowicach wraz z wydarzeniami
towarzyszącymi z Programu „Derby Artystyczne”;
Fundacja Kreatywny Śląsk: 10.000 zł na realizację zadania pn. SW Alive";
Stowarzyszenie Kulturalne Piaśniki: 6.000 zł na realizację zadania
pn. "Upowszechnianie kultury polskiej i chrześcijańskiej oraz nawiązanie kontaktów
i współpracy ze środowiskiem polskim poprzez organizację koncertu Chóru Ex Animo
we Lwowie";
Stowarzyszenie Kulturalne Piaśniki: 4.000 zł na realizację zadania pn. "Organizacja
warsztatów muzycznych w celu przygotowania repertuaru na koncert Chóru Ex Animo
dla mieszkańców miasta";
Stowarzyszenie Kulturalne Piaśniki: 8.000 zł na realizację zadania pn. "Koncert Chóru
Ex Animo Parafii NSPJ w Świętochłowicach dla mieszkańców miasta";
Stowarzyszenie Gorczycki.pl: 3.500 zł na realizację zadania pn. "Koncert gwiazdy
w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego";
Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium": 8.000 zł na realizację
zadania pn. "Spotkanie z Historią 2019 - od Cedyni do Karbali" - rezygnacja z wykonania
zadania.
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Oświata, edukacja, kształcenie i wychowanie
Co do zasady wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wykaz przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Świętochłowice oraz niepublicznych prowadzonych przez instytucje niepubliczne
kształtuje się następująco, wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

Lp.

Przedszkola publiczne

1.

Przedszkole Miejskie nr 1

2.

Przedszkole Miejskie nr 2

3.

Przedszkole Miejskie nr 3

4.

Przedszkole Miejskie nr 4

5.

Przedszkole Miejskie nr 7,

6.

Przedszkole Miejskie nr 8
„im. Krasnala Hałabały”

7.

Przedszkole Miejskie nr 9

8.

Przedszkole Miejskie nr 11

9.

Przedszkole Miejskie nr 12

10.

Przedszkole Miejskie nr 13 „im. Misia
Uszatka”,

Adres
ul. K. Miarki 1,
41-600 Świętochłowice
ul. Wodna 13,
41-600 Świętochłowice
ul. Harcerska 6,
41-600 Świętochłowice
ul. Mielęckiego 19,
41-600 Świętochłowice
ul. B. Chrobrego 10,
41-605 Świętochłowice
ul. J. Zubrzyckiego 10,
41-605 Świętochłowice
ul. Sportowa 6,
41-608 Świętochłowice,
ul. Hajduki 14,
41-600 Świętochłowice,
ul. Harcerska 10,
41-600 Świętochłowice,
ul. Sudecka 1,
41-608 Świętochłowice,

Przedszkola niepubliczne
1.

Niepubliczne Przedszkole „Kolorado”

2.

Punkt Przedszkolny „Kolorado”

3.

Niepubliczne Przedszkole „Pingwinki”

ul. Wiślan 11/I
41-608 Świętochłowice
ul. Karpacka 33/III
41-608 Świętochłowice
ul. Wiślan 9/I
41 – 608 Świętochłowice
ul. Śląska 23/I
41-600 Świętochłowice
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Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli zarówno publicznych prowadzonych przez
Gminę Świętochłowice jak niepublicznych prowadzonych przez instytucje niepubliczne, wraz
z ilością oddziałów, kształtuje się następująco, wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

Placówki
Przedszkole Miejskie nr 1,
Przedszkole Miejskie nr 2
Przedszkole Miejskie nr 3
Przedszkole Miejskie nr 4
Przedszkole Miejskie nr 7
Przedszkole Miejskie nr 8
Przedszkole Miejskie nr 8
Przedszkole Miejskie nr 11
Przedszkole Miejskie nr 12
Przedszkole Miejskie nr 13
Razem
Punkt Przedszkolny Kolorado
Niepubliczne Przedszkole Kolorado
Niepubliczne Przedszkole Pingwinki
Razem

Liczba
dzieci
50
197
100
125
134
119
163
130
99
213
1330
25
68
48
1469

oddziałów
2
8
4
5
6
6
8
6
5
9
59
2
5
4
70

Konieczność ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującej
od 1 września 2019 r., jest konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, zgodnie z którymi dokonując
przekształceń i likwidacji gimnazjów, ustalono sieć szkół na czas określony tj. od 1 września
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. To oznacza, że uchwały podjęte w 2017 r. w zakresie dotyczącym
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych traciły moc 31 sierpnia 2019 r.
co zostało jednoznacznie potwierdzone w art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.
2245). W konsekwencji wyżej wymienionych przepisów konieczne było ustalenie sieci
publicznych szkół podstawowych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, z uwzględnieniem
zmian w brzmieniu art. 39, które przewidziano do obowiązywania od 1 września 2019 r.
Sieć publicznych szkół podstawowych w Świętochłowicach została zorganizowana w sposób
umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego w taki sposób, że droga
dziecka z domu do szkoły nie przekracza:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych;
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych.
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Uchwałą Nr VIII/38/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 25 lutego 2019 r.
założona została Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jerzego Kukuczki
w Świętochłowicach, która aktualnie funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. Sudeckiej 5, z nadanym obwodem.
Utworzenie dodatkowej szkoły podstawowej zlokalizowanej przy ul. Sudeckiej 5 było
konsekwencją aktualnej sytuacji organizacyjnej, kadrowej i społecznej wynikającej z liczby
uczniów, zasobów pracowniczych oraz potrzeb i opinii środowisk szkolnych i społecznych.
Wprowadzona z dniem 1 września 2019 r. zmiana pozwoliła na stworzenie optymalnych
warunków nauki uczniom oraz spowodowała racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej
i dydaktycznej budynku przy ul. Sudeckiej 5. Ponadto na wniosek organu prowadzącego
Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach z dnia 18 stycznia
2019 r., zniesiono uprzednio nadane porozumieniem granice obwodu Salezjańskiej Publicznej
Szkole Podstawowej w w/w zespole.
Zgodnie z ww. działania od 1 września 2019 r. plan sieci publicznych szkół podstawowych
i ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Świętochłowice oraz inne organy
kształtuje się następująco:

Nazwa szkoły

Typ

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej,
ul. J. Zubrzyckiego 38, 41-605 Świętochłowice

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Wyzwolenia 50, 41-600 Świętochłowice

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza,
ul. F. Chopina 1, 41-600 Świętochłowice

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Szkolna 17, 41-600 Świętochłowice

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jerzego
Kukuczki w Świętochłowicach,
ul. Sudecka 5, 41 – 608 Świętochłowice

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego,
ul. Wiśniowa 9, 41-600 Świętochłowice

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 17 im. Gustawa Morcinka,
ul. Armii Krajowej 14, 41-608 Świętochłowice

szkoła podstawowa
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Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego,
ul. B. Chrobrego 4, 41-605 Świętochłowice

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Janusza Korczaka,
ul. Łagiewnicka 65, 41-608 Świętochłowice

szkoła podstawowa

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
w Świętochłowicach,
ul. Licealna 1, 41-600 Świętochłowice

szkoła
ponadpodstawowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących,
ul. Sudecka 5, 41 – 608 Świętochłowice

szkoła
ponadpodstawowa

Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych
im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach,
ul. W. Sikorskiego 9, 41 – 600 Świętochłowice

szkoła
ponadpodstawowa

Zespół Edukacji Wspomagającej,
ul. Wojska Polskiego 75, 41 – 600 Świętochłowice

szkoła
ponadpodstawowa

Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko”,
ul. Wojska Polskiego 82, 41-600 Świętochłowice

szkoła
ponadpodstawowa

Ilość uczniów uczęszczających do szkół podstawowych wraz z ilością oddziałów,
kształtuje się następująco, wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Uczniowie / Oddziały
Placówka

Razem
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Szkoła
67
Podstawowa nr 1

3

107

5

94

4

58

3

131

6

132

6

93

4

93

4

775

35

Szkoła
46
Podstawowa nr 2

2

48

2

42

2

17

1

59

3

68

3

52

3

43

2

375

18

Szkoła
33
Podstawowa nr 3

2

19

1

20

1

20

1

28

2

30

2

31

2

25

2

206

13

Szkoła
48
Podstawowa nr 4

2

63

3

43

2

17

1

67

3

62

3

51

2

43

2

394

18

Szkoła
51
Podstawowa nr 5

3

0

0

0

0

0

0

21

1

0

0

0

0

0

0

72

4

111

Szkoła
39
Podstawowa nr 8

2

48

2

46

2

16

1

86

4

101

5

65

3

33

2

434

21

Szkoła
Podstawowa nr
17

60

3

94

6

70

4

54

3

87

5

81

5

60

3

72

4

578

33

Szkoła
Podstawowa nr
19

37

2

40

2

29

2

31

2

76

4

70

4

54

3

64

3

401

22

381 19 419 21 344 17 213 12 555 28 544 28 406 20 373

19

3235 164

Razem

Szkoła
Podstawowa
nr 10 oraz
Zespół
Rewalidacyjno Wychowawczy

4

1

4

2

4

2

8

3

2

1

10

4

12

3

10

2

Razem

54 +
8

11

62

11

Ilość uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych wraz z ilością oddziałów,
kształtuje się następująco, wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

Uczniowie/Oddziały

Placówka
I

II

III

IV

I Liceum Ogólnokształcące

128

5

61

3

56

3

-

-

II Liceum Ogólnokształcące

103

4

46

2

41

2

-

-

Branżowa I Stopnia Specjalna

31

4

7

1

5

1

-

-

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

5

1

3

1

2

1

-

-
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Razem Zespół Edukacji Wspomagającej

36

5

10

2

7

2

-

-

Branżowa I Stopnia

122

4

33

2

23

1

-

-

Technikum

25

1

0

0

15

1

-

-

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

10

2

20

2

21

2

-

-

Szkoła Policealna

27

2

42

1

-

-

-

Razem Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych

184

9

95

5

59

4

-

-

Razem

451

23

212

12

163

11

-

-

-

Dodatkowo, na terenie miasta działa Salezjański Zespół Szkół Publicznych do którego
uczęszczała następująca liczba uczniów:

Uczniowie / Oddziały

Salezjański Zespół Szkół
Publicznych
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Szkoła Podstawowa

24

1

21

1

19

1

-

-

30

1

-

-

42

2

30

1

Liceum Ogólnokształcące

77

3

48

2

51

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Technikum

30

1

16

1

15

1

16

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem

131

5

85

4

85

4

16

1

30

1

0

0

42

2

30

1

Łącznie w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych uczyło się, według stanu na dzień
31.12.2019, 419 uczniów.
W 2019 roku Gmina Świętochłowice podjęła szereg działań racjonalizujących strukturę
organizacyjną systemu oświaty na terenie miasta. Opracowana od 1 września 2019 r. sieć szkół
ponadpodstawowych i specjalnych w Świętochłowicach została opracowana w sposób
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umożliwiający dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu realizację
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
W 2019 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej
w Świętochłowicach, co spowodowało, że wchodzące w jego skład jednostki organizacyjne
odzyskały samodzielność organizacyjną. W skład Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej
w Świętochłowicach wchodziły Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych , Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Gimnazjum nr 3. W efekcie końcowym
Gimnazjum nr 3 uległo wygaśnięciu z mocy prawa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz
placówka o nazwie Ognisko Pracy Pozaszkolnej wchodzące w skład tego zespołu zostały
zlikwidowane.
Szkołę
Podstawową
dla
Dorosłych
natomiast
włączono
w strukturę Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych im. A. Świdra.
Kolejną kwestią było podjęcie przez Miasto Świętochłowice decyzji o zmianie siedziby
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych z ul. Szkolnej 13 na ul. Wojska
Polskiego 75. W związku z powyższym zadecydowano o rozwiązaniu Zespołu Szkół Specjalnych
w Świętochłowicach. Utworzono natomiast stosowną uchwałą Zespół Edukacji
Wspomagającej z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 75, w skład którego
wchodzi: Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Świętochłowicach i Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy w Świętochłowicach. Z uwagi na zły stan techniczny pierwotnego
budynku, wymagającego generalnego remontu przeniesiono szkoły do budynku przy
ul. Wojska Polskiego 75 w Świętochłowicach,
W 2019 r. uległa zmianie nazwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i nazwa II Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja wchodzącego w skład tego Zespołu z siedzibą przy
ul. Sudeckiej 5 na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach i na II Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach.
Zmiana nazwy zespołu podyktowana została organizacją nowej sieci szkół na terenie
Miasta Świętochłowice. Ponadto w związku ze zwiększającą się w mieście potrzebą istnienia
klas integracyjnych na poziomie szkoły ponadpodstawowej, tj. liceum ogólnokształcącego,
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Świętochłowicach wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom.
W minionym roku szkolnym na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół EkonomicznoUsługowych w Świętochłowicach, podjęto uchwałę o zmianie nazwy Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Usługowych na Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra
w Świętochłowicach. W skład tego Zespołu wchodzi Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia nr
1, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, w ramach
którego funkcjonuje tj. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna, Ośrodek
Kształcenia i Doskonalenia Kadr.
Reasumując, działaniem docelowym samorządu było uporządkowanie obowiązującej
od 1 września 2019 r. sieci szkół ponadpodstawowych na terenie naszego miasta, która
przedstawia się następująco:
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Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Miasto Świętochłowice:

1. I

Liceum Ogólnokształcące
przy ul. Licealnej 1;

im.

Jana

Kochanowskiego

w

Świętochłowicach,

2. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Świętochłowicach, przy ul. Sudeckiej 5;

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych
im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach, przy ul. W. Sikorskiego 9;

4. Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra
w Świętochłowicach, przy ul. W. Sikorskiego 9;

5. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Świętochłowicach w Zespole Szkół Technicznych
i Zawodowych im. Augustyna Świdra, przy ul. W. Sikorskiego 9;

6. Szkoła Policealna w Świętochłowicach w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół
Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra, przy ul. W. Sikorskiego 9.
Publiczne szkoły specjalne prowadzone przez Miasto Świętochłowice:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Janusza Korczaka w Świętochłowicach,
przy ul. Łagiewnickiej 65;

2. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Świętochłowicach w Zespole Edukacji
Wspomagającej, przy ul. Wojska Polskiego 75;

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Świętochłowicach w Zespole Edukacji
Wspomagającej, przy ul. Wojska Polskiego 75.
Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze Miasta Świętochłowice
prowadzone przez inne organy prowadzące:

1. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych „Don
Bosko”, przy ul. Wojska Polskiego 82;

2. Salezjańskie Technikum Elektroniczne w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych „Don
Bosko”, przy ul. Wojska Polskiego 82.
Jak już wspomniano na wstępie podjęcie licznych decyzji strategicznych w obrębie
szkolnictwa związane było z nałożoną na samorządy reformą systemu oświaty wprowadzoną
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), która wymagała przeprowadzenia reorganizacji
funkcjonującej struktury systemu kształcenia. Głównym jej założeniem było stopniowe
wygaszanie gimnazjów do 31 sierpnia 2019 r. oraz dokonanie zmian organizacyjnych,
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strukturalnych i prawnych dotyczących poszczególnych typów szkół funkcjonujących
w systemie oświaty.

Pozostałe istotne działania
Podjęcie w sierpniu 2019 r. uchwał stypendialnych wiązało się z koniecznością dostosowania
zasad ich przyznawania do obowiązujących przepisów prawa w zakresie szkół podstawowych,
wygaszanych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i szkolnictwa
wyższego.
W 2019 r. oprócz znaczących działań prawnych w obszarze oświaty podejmowane były
równie istotne i ważne przedsięwzięcia na rzecz świętochłowickiej edukacji. W roku szkolnym
2018/2019 Gmina Świętochłowice zawnioskowała o dofinansowanie do zadania „Zielona
Pracownia 2019”.
W efekcie końcowym Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 – „Z energią
zmieniamy źródła” oraz Szkoła Podstawowa nr 19 - „Zielony Przystanek” w Świętochłowicach
otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania.
Całkowity koszt zadania pierwszej ze szkół wyniósł 42 604,00 zł, z czego fundusz pokrył
30 000,00 zł, natomiast środki własne w postaci nagrody i środków szkoły wyniosły
12 604,00 zł. W Szkole Podstawowej nr 19 koszt całkowity zadania wyniósł 35 342,58 zł,
dofinansowanie zewnętrzne 27 856,14 zł, zaś udział środków własnych w formie nagrody
i funduszu szkoły to kwota 7 486,44 zł.
W związku z pojawieniem się możliwości podniesienia umiejętności programistycznych
poprzez tworzenie gier komputerowych dla młodzieży w wieku 13-16 lat, przystąpiono do
projektu, którego inicjatorem jest Politechnika Śląska. Głównym jego założeniem jest
podniesienie kompetencji osób w wieku 13-16 lat poprzez organizację zajęć z programowania
gier komputerowych w środowisku UNITY na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechniki Śląskiej. W 2019 r. uczestnikami projektu została: Szkoła Podstawowa nr 1 – 9
uczestników i Szkoła Podstawowa nr 4 – 21 uczestników.
Kolejnym programem rządowym, do którego przystąpiła nasza gmina jest „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”. To program wieloletni na lata 2016-2020, w celu poprawy
stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych,
pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do
kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub
przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące
uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
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W minionym roku w programie wzięły udział następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – wnioskowana kwota 12 000,00 zł, wkład własny 3 000,00 zł;
- Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych – wnioskowana kwota 2 480,00 zł, wkład
własny 620,00 zł.
Następną istotną kwestią realizowaną przez organ prowadzący był trzyletni rządowy
program na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego założeniem było rozwijanie szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych. W ramach programu szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice
interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Program finansowany
był w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących
szkołę. Podstawowym wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu było posiadanie
dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. W 2019 roku w programie wzięła
udział Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 8. Każda z placówek pozyskała środki
w wysokości 14 000,00 zł, przy jednoczesnym zaangażowaniu wkładu własnego w wysokości
3500,00 zł.
Zgodnie z ogłaszanymi corocznie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kryteriami
podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej publiczne szkoły podstawowe mogą
starać się o dofinansowanie wyposażenia szkolnego lub pomocy dydaktycznych niezbędnych
do nauczania zgodnie z realizacją podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
W 2019 r. środki z rezerwy 0,4% subwencji oświatowej pozyskała Szkoła Podstawowa nr 1
w wysokości 32 500,00 zł oraz Szkoła Podstawowa nr 19 w wysokości 42 500,00 zł.
W ramach realizacji zadań oświatowych realizowany jest od 2017 Rządowy program wsparcia
dla rodzin „Za życiem”. Dotacja celowa na przedmiotowe zadanie w łącznej wysokości wynosi
192 360,00. W ramach przyznanych środków organizowane jest w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej – jako wiodącym ośrodku koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów,
fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:

- w 2017 r. – 96h;
-

w 2018 r. – 520h;

-

w 2019 r. – 780h;

-

w 2020 r. – 780h;

- w 2021 r. – 780h.
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W 2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pozyskała środki na realizację
programu w wysokości 46 800,00 zł. Kolejną istotną kwestią w obszarze oświaty jest realizacja
od listopada 2018 r. przez Zespół Szkół Ogólnokształcących „Pilotażowego programu
wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych
Klas Mundurowych”. W związku z powyższym, na prowadzenie innowacyjnego programu
nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w klasach mundurowych gmina Świętochłowice
w 2019 otrzymała dotację celową w wysokości 24 030,00 zł (w tym wkład własny – 4 806,00
zł) z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia
„klasy mundurowej” (dla 20 uczniów). Z końcem 2019 roku Gmina Świętochłowice otrzymała
z rezerwy ogólnej budżetu państwa środki na dofinansowanie trzech projektów
tj. w Przedszkolu Miejskim nr 9, w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 oraz w Zespole Szkół
Ogólnokształcących. Pierwszy projekt zakładał utworzenie w Przedszkolu Miejskim nr 9
w Świętochłowicach Sali Doświadczania Świata, co pozwoli na polepszenie komfortu i jakości
pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesie ich standard nauczania.
Sala Doświadczania przeznaczona jest nie tylko na cele edukacyjne, ale także terapeutyczne
i relaksacyjno – rekreacyjne. Kwota dofinansowania wyniosła 56 904,15 zł. Przy Szkole
Podstawowej Specjalnej nr 10 w Świętochłowicach założono utworzenie przyszkolnego,
bezpiecznego placu zabaw. Ze względu na specyfikę szkoły oraz brak boiska szkolnego,
utworzenie placu zabaw, dostosowanego do użytku uczniów niepełnosprawnych zapewni
przyjazne miejsce do realizowania zajęć poza budynkiem szkoły. Tutaj kwota dofinansowania
60 205,43 zł. Ostatni projekt dotyczy utworzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Świętochłowicach pracowni komputerowej. Odkąd w Zespole funkcjonuje szkoła
podstawowa wzrosło zapotrzebowanie na nowe stanowiska komputerowe. Nowoczesna
pracownia pozwoli uczniom na naukę programowania i poznawania wiodących rozwiązań
technologicznych. Kwota dofinansowania na poziomie 59 700,00 zł. Wskazane kwoty
dofinansowania stanowią 50% wydatków planowanych na realizację zadań, pozostałe 50%
stanowi wkład własny gminy.

Realizacja projektów z dofinasowaniem zewnętrznym
I.

Zaspakajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich
przedszkolaków.

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dla dzieci
z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w następujących
formach: zajęcia dodatkowe, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej oraz doposażenie placówek w pomoce
dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci
z niepełnosprawnością. Realizowany w przedszkolach: Przedszkole Miejskie nr 2, 3, 7, 8, 9, 12
i 13.
Koszt zadania: 894 637,77 zł.
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II.

Wiele kwalifikacji – pewna praca

Celem głównym projektu nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie znajomości języków
obcych i kompetencji cyfrowych, które uzupełnią luki kompetencyjne w tym zakresie wśród
100 pracujących mieszkańców Świętochłowic, w wieku 25 lat i więcej, z grup
defaworyzowanych tj. kobiet (45), osób o niskich kwalifikacjach (70), osób powyżej 50 roku
życia (27), osób z niepełnosprawnością (3. Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych
i Zawodowych w Świętochłowicach.
Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.
Budżet projektu: 460 575,38 zł
Kwota dofinansowania: 391 489,07 zł

III.

Jestem zawodowcem - jestem Europejczykiem

Głównym celem projektu jest nabywanie nowych lub doskonalenie posiadanych
umiejętności -kompetencji ogólnych i zawodowych – przez uczniów Zespołu Szkół
Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach poprzez:

- promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy;
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji
zawodowych;

- promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki
sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy;

- wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci
i pracownicyzdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz
doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów;

- kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej;
- zachęcenie do nauki języków obcych,
- kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych
krajach europejskich;

- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń.
Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r.
Koszt zadania: 199 043,00 zł
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IV.

Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów Zespołu
Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach.

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia
poprzez realizację kompleksowego programu polegającego na stworzeniu warunków
do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, z uwzględnieniem indywidualnych
oczekiwań uczniów szkoły w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz podniesienie
kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano prowadzenie kółek
zainteresowań z chemii i matematyki, podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej,
stworzenie i wyposażenie pracowni matematycznej i chemicznej.
Okres realizacji: 09.2019 r. – 05.2021 r.
Koszt zadania: 197 054,83 zł

V.

Rozwijam zawodowe skrzydła

Projekt skierowany do 25 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Technicznych
i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach. Celem projektu było podniesienie
kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych 25 uczniów ZSTiZ m. in. poprzez:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów;
- szkolenia zawodowe z kierunków pożądanych na rynku pracy;
- praktyki/staże zawodowe dla uczniów, dzięki czemu zwiększą oni swoją atrakcyjność
i szanse na zatrudnienie.
Ponadto celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół poprzez
rozwój współpracy z pracodawcami, otwarcie poszukiwanych na rynku kierunków kształcenia,
doposażenie w pomoce dydaktyczne 3 pracowni do zajęć praktycznej nauki zawodu, a także
podniesienie lub uzupełnienie kompetencji 6 nauczycieli poprzez umożliwienie im udziału
w szkoleniach i praktykach zawodowych.
Okres realizacji: 1.09.2018 r. – 31.08.2019 r.
Koszt zadania/ wartość całkowita projektu: 304 475 zł
Kwota dofinansowania: 289 251 zł (95%)

VI.

Kreatywne szkoły w Świętochłowicach

Celem projektu było podniesienie poziomu nauczania w 6 szkołach podstawowych
Świętochłowic poprzez wprowadzenie do procesu nauczania innowacyjnych metod
kształtujących kompetencje. Grupa docelowa to 590 uczniów i 74 nauczycieli w 6 szkołach
podstawowych.
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Wśród realizowanych zadań było:

- przygotowanie 6 szkół do wdrożenia produktów edukacyjnych z zakresu kompetencji
kluczowych;

- warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych;
- tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
- wyposażenie szkół na potrzeby pracy metodą eksperymentu.
Okres realizacji: 10.2017 r. – 04.2019 r.
Koszt zadania: 1 687 956 zł
Kwota dofinansowania: 1 519 160 zł (90,00%).

Sukcesy świętochłowickich szkół i placówek oświatowych
Rok szkolny 2018/2019 był kolejnym okresem, w którym uczniowie świętochłowickich
szkół i placówek oświatowych osiągali znaczące sukcesu w wielu dziedzinach, śmiało
i z powodzeniem podejmując rywalizację w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach
i przeglądach. Wychowankowie przedszkoli brali udział i zajmowali czołowe miejsca
w konkursach plastycznych, muzycznych i teatralnych. Osiągnięcia uczniów świętochłowickich
szkół przedstawiają poniższe tabele.

I.

Szkoły podstawowe
Placówka

Szkoła
Podstawowa nr 1

Nazwa konkursu

Osiągnięte miejsce

Konkurencja Trójki Kobiet w kat. 11 – 16 lat
na 65 Mistrzostwach Polski Seniorów
w Akrobatyce Sportowej

I miejsce

Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego
w kat. Trójki Kobiet grupa A

III miejsce

Otwarte Mistrzostwa Bytomia w Narciarstwie
Alpejskim o Puchar Prezydenta Bytomia
w kat. dzieci 2010/2011

I miejsce

Śląska Liga JUDO

I i III miejsca
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Szkoła
Podstawowa nr 2

Beskidzkie Nadzieje Cykl Zawodów
Narciarskich dla Dzieci 2018/2019
w konkurencji SLALOM GIGANT

IV miejsce

XXVII Wojewódzki Konkurs
„Nudna Matematyka”

finalista

IX Międzynarodowe Zawody Pływackie
„Koziołki”

III miejsce

Międzynarodowe zawody pływackie
„ALIGATOR 2018”

II miejsce

XV Mikołajkowe Zawody Pływackie
w Woli 2018

III miejsce

Wojewódzki Konkurs wiedzy historycznej dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym
2018/2019 „Ziemie województwa śląskiego
w obliczu niepodległości – wydarzenia
sprzed 100 lat”

Finalista

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon–Do
Kłobuck 2019

II miejsce

Puchar Europy w Nordic Walking 5000m
w kat. wiekowej WU20

I miejsce

XIII Wojewódzki Festiwal Muzyczny
„Młody Amadeusz Katowice 2019”

laureat

XIII edycja Regionalnej Ligi Historycznej

I miejsce

X Wojewódzki Konkurs Plastyczny
na projekt znaczka pocztowego
pt. „15 lat UE na Górnym Śląsku”

I miejsce

IX Międzynarodowy Konkurs plastyczny
„Przyroda w kolorach”

wyróżnienie

Rejonowe Zawody w Piłce Siatkowej Chłopców

I miejsce

Półfinałowe Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży
w Piłce Siatkowej chłopców

I miejsce
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Szkoła
Podstawowa nr 4

Szkoła
Podstawowa nr 8

Półfinały Wojewódzkie
w mini koszykówce dziewczyn

III miejsce

XV Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej
o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego
w piłce siatkowej chłopców

IV miejsce

Rejonowe zawody w siatkówce plażowej
chłopców

I miejsce

V Ogólnopolska olimpiada języka angielskiego
„Big Ben 2019”

wyróżnienie

Międzynarodowy Turniej Bokserski
o Czarne Diamenty pod Patronatem
Powiatu Myszkowskiego

III miejsce

XIII edycja Regionalnej Ligi Historycznej

III miejsce

XIV Rejonowy Konkurs
pt. „Mądrej głowie dość dwie słowie”

I i II miejsca

XXV Mistrzostwa Polski OYAMA PFK W KATA

II i III miejsca

Otwarty Puchar Makroregionu Zachodniego
OYAMA PFK W KATA I KUMITE

II miejsce

Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”

wyróżnienie

Wicemistrz Polski Młodzików 2018
w łucznictwie klasycznym

I miejsce

Halowy Wicemistrz Polski Młodzików 2019
w łucznictwie klasycznym

II miejsce

Mistrzostwa Polski Młodzików
w kat. Młodzik (łucznictwo)

wyróżnienie

Ogólnopolski Turniej Łuczniczy
o Puchar Gór Stołowych dla dzieci i młodzieży

III miejsce

Konkurs fizyczny „PINGWIN”

I miejsce

Ogólnopolskie Zawody Łucznicze
„ZŁOTY LIŚĆ JESIENI 2018” w kat. młodzików

II miejsce

Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Łuczniczy

I miejsce
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Szkoła
Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi
nr 17

Otwarty Mazowiecki Turniej Cheerleaders
Grand Prix Polski 2019

III miejsce

GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS
o puchar Burmistrza Tyczyna

I miejsce

POM DANCE ELITE Junior Młodszy podczas
XXII Mistrzostw Polski Cheerleaders PSCH

I miejsce

Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”

dwa wyróżnienia

II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera
„Mistrz Ortografii”

I miejsce

VI edycja Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego „Po drugiej stronie tęczy”

wyróżnienie

XIV Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej
pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze

II miejsce

IX Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek
„W grudniowe dni kolęda brzmi”

I miejsce

Finał XXVIII Chorzowskiego Konkursu Recytacji
w mowie śląskiej w kat. szkoły podstawowe –
klasy I – III

I miejsce

XXVI Ogólnopolski Bystrzycki Konkurs
Zespołów Kameralnych

I miejsce

Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Fletowy

wyróżnienie złote

XVII Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów

wyróżnienie

III Ogólnopolski Festiwal
Zespołów Rytmicznych

laureat II miejsca

Indywidualne Mistrzostwa Polski zawodników
do lat 8

złoty medal

IV Barbórkowo – Mikołajkowe Otwarte
Mistrzostwa Polski w zimowym pływaniu
na basenie

II miejsce

Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce
Sportowej i Skokach na Ścieżce

I miejsce
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Ogólnopolski Turniej w Akrobatyce Sportowej
w kat. YOUTH

II miejsce

X GRAND PRIX POLSKI w akrobatyce sportowej
i skokach na trampolinie Łańcut 2018

III miejsce

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Śląska
TAEKWON-DO Młodzików Cup

II i III miejsca

IV Regionalny Test Wiedzy Historycznej

III miejsce

Olimpiada Liturgiczna Archidiecezji Katowickiej

etap dekanalny

Mistrz Powiatu – zwycięzca II etapu IV
Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga
Czytelników w kat. klas V-VIII

I miejsce

IV Regionalny test Wiedzy Historycznej

III miejsce

Rejonowe zawody w piłce ręcznej

II miejsce

Ogólnopolski konkurs Galileo
z języka angielskiego

laureat

Salezjańska
Publiczna Szkoła
Podstawowa

II.

Gimnazja,
szkoły
i placówki oświatowe

ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe

Placówka

Nazwa konkursu

Osiągnięte
miejsce

Gimnazjum nr 1

Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”

I miejsce
w powiecie

Gimnazjum nr 2

V Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Trzy Kolory – Zdrowo i Radośnie”

wyróżnienie

IV Regionalny Test Wiedzy Historycznej

I miejsce

Zawody Półfinałowe Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży w Koszykówce
Dziewcząt
w roku szkolnym 2018/2019

III miejsce

Salezjańskie Publiczne
Gimnazjum
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Liceum Ogólnokształcące
nr 1

Liceum
Ogólnokształcące nr 2

Salezjańskie Publiczne
Liceum

VI Regionalny konkurs wiedzy
o krajach nordyckich

III miejsce

Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”

I miejsce
i IV miejsce
w powiecie

VIII Wojewódzki Turniej Musztry
dla Szkół z klasami mundurowymi
Wojkowice 2018
w kat. musztra indywidualna

I miejsce

VIII Wojewódzki Turniej Musztry
dla szkół z klasami mundurowymi
Wojkowice 2018
w kat. najlepszy dowódca

I miejsce

Klasyfikacja generalna
VIII Wojewódzkiego Turnieju Musztry
dla Szkół z klasami mundurowymi
Wojkowice 2019

I miejsce

Kategoria musztra paradna
w VIII Wojewódzkim Turnieju Musztry
dla szkół z klasami mundurowymi
Wojkowice 2019

I miejsce

VII Ogólnopolski Przegląd Musztry
Klas Mundurowych – Zakopane 2019

VI miejsce

Finał Wojewódzkiego
XXVIII Chorzowskiego Konkursu Recytacji
w mowie śląskiej

I miejsce

Rejonowe zawody
w piłce ręcznej juniorów

II miejsce

XIII Wojewódzki konkurs muzyczny
„Estrada Młodych 2019”

II miejsce
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Etap wojewódzki VI edycji
ogólnopolskiego konkursu historycznego
„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady
historii” w roku szkolnym 2018/2019

III miejsce

Wojewódzki Konkurs wiedzy historycznej
dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
„Reforma – 500 lat działalności
w województwie śląskim i w Polsce”

laureat II stopnia

Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego jest jednostką oświatową
zatem jego działalność statutowa to przede wszystkim działalność edukacyjna dla dzieci
i młodzieży. Wykaz przedsięwzięć przeprowadzonych przez jednostkę kształtuje się
następująco, wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

IMPREZA

Liczba wydarzeń
w roku 2019

Impreza przeznaczona
dla dzieci
i młodzieży szkolnej

Koncerty MDK i festyn

5

X

Impreza jubileuszowa
45-lecie MDK

1

Wernisaże i kiermasze
rękodzieła

2

X

Imprezy dla przedszkolaków
(bale, jasełka)

4

X

Mikołajki

1

X

Spektakle teatralne

2

X

Turniej szachowy o Puchar
Prezydenta Miasta

1

X

Akcje charytatywne; WOŚP,
„Zbiórka dla Burka”,
„Kołderki za jeden uśmiech”

3

X
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Akcje miejskie;
Tydzień bezpieczeństwa,
„Bezpieczna droga do szkoły”

2

X

Akcja Lato i Akcja Zima

2

X

Poranki Muzyczne Seniorów

35

Związek Górnośląski spotkania, imprezy

3

Polski Związek Niewidomych zebrania oraz jubileusz 50-lecia

3

Polski Związek Wędkarski impreza

1

Jednocześnie w siedzibie MDK w roku 2019 zorganizowano takie przedsięwzięcia jak:
„Spotkania Prezydenta Miasta z Mieszkańcami”, konwenty i szkolenia dyrektorów, spotkania
z Kuratorium i MZO, spotkania tzw. sieci dyrektorów oświaty. Ponadto prowadzono szkolenia
BHP i Pierwszej Pomocy – dla pracowników jednostek miejskich. Odbyto szereg spotkań min.
Spółdzielni Mieszkaniowej i MPGL z mieszkańcami. Ważnym wydarzeniem była organizacja
warsztatów psychologicznych dla małżeństw.
Placówka uczestniczyła w szeregu konkursów dla dzieci i młodzieży w 2019 r. Uczniowie
placówki i podopieczni placówki zostali laureatami licznych konkursów plastycznych
i muzycznych, takich jak: Wojewódzki Konkurs Sztuki Słowa „Towary liryczne Agnieszki
Osieckiej", Regionalny Konkurs Fletowy w Kobiórze, Konkurs muzyczny „Gram sam", Konkurs
kolęd i pastorałek oraz konkursy plastyczne regionalne, wojewódzkie i ogólnopolskie.
Oferta zajęć prowadzonych Młodzieżowym Domu Kultury według stanu na dzień 31
grudnia 2019 prezentowała się następująco:

NAZWA KOŁA

Koło plastyczne

Grupa zajęciowa

Ilość miejsc
w grupie/kole

gr. przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

14

gr. młodsza
(dzieci w wieku 7-11 lat)

14

gr. starsza (młodzież od 12 lat)

12
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gr. młodsza
(dzieci w wieku 7-9 lat)
Koło „Akademia Kreatywności"

Koło „Akademia Kreatywności"
- CERAMIKA

gr. starsza
(dzieci i młodzież w wieku
10-14 lat)
gr. młodsza
(dzieci i młodzież w wieku 9-13
lat)
gr. starsza (młodzież od 14 lat)

10

10

10
10

gr. przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

15

gr. młodsza 1
(dzieci w wieku 7-9 lat)

15

gr. młodsza II
(dzieci w wieku 10-12 lat)

15

gr. starsza (młodzież od 13 lat)

15

gr. młodsza
(dzieci i młodzież
w wieku 10-13 lat)

15

gr. starsza (młodzież od 14 lat)

15

Formacja taneczna
CHEERLEADERKI- gitara
Koło instrumentalne
Zespół artystyczny
MELOMANIACY
Koło instrumentalne
- pianino
Koło instrumentalne - flet
Zespół fletowy
Koło instrumentalne - skrzypce
Zespół skrzypcowy

(dzieci i młodzież od 10 lat)
(dzieci od lat 7)
(młodzież od lat 13)
(dzieci od lat 7)
(dzieci od lat 7)
(dzieci od lat 7)
(dzieci od lat 7)
(młodzież od lat 13)

15
36
15
16
6
12
6
6

Dziecięcy zespół wokalny

(dzieci i młodzież w wieku
7-13 lat)

12

Koło wokalne

gr. młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)
gr. starsza (młodzież od 13 lat)

12

Koło medialne
Koło origami
Koło modelarskie
Koło gier planszowych
Koło „Młody przyrodnik"

(młodzież od lat 13)
(dzieci w wieku 7-12 lat)
(dzieci od 10 lat)
(dzieci w wieku 7-12 lat)
(dzieci w wieku 7-12 lat)

10
12
12
12
12

Koło survivalowe

(młodzież od 13 lat)

12

Koło taneczne

Zespół taneczny APLAUZ

ŁĄCZNIE

24

400
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Dodatkowo w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury prowadzona była działalność
Świętochłowickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz działalność Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Prowadzono kursy komputerowe i językowe dla pracowników oświaty. Nauczyciele
i wychowawcy angażowali się w prowadzenie takich działań jak: reprezentowanie miasta
przez zespół fletowy FANTAZJA podczas uroczystej delegacji pt. „POCIĄG DO ŚLĄSKA. ŚLĄSK
DLA POLSKI” z okazji uroczystych obchodów 100-lecia Powstań Śląskich w Warszawie,
obchody Dnia Dziecka w OSiR Skałka, Miejska Olimpiada Przedszkolaka, koncert zespołu
fletowego w Muzeum Powstań Śląskich, organizacja wystawy plastycznej w CKŚ z okazji
uroczystej gali wręczania nagród Prezydenta Miasta dla uzdolnionej świętochłowickiej
młodzieży. Placówka aktywnie współpracuje z innymi jednostkami miejskimi. Należą do nich:
Urząd Miejski, Centrum Kultury Śląskiej, inne placówki oświatowe, Państwowa Straż Pożarna,
Parafia pw. św. Józefa, Stowarzyszenie TYGRYSKI. Dodatkowo na terenie MDK działa: Punkt
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Wczesnośredniowieczna Grupa GROM oraz Fundacja Rozwoju
Świętochłowic. Placówka prowadziła również okazjonalną współpracę z firmami polegającą
na doraźnym podnajmie pomieszczeń i sprzętu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach udziela pomocy dzieciom,
młodzieży, ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom z placówek oświatowych
mieszczących się na terenie Świętochłowic, jak również dzieciom nieuczęszczającym do szkoły
(przedszkola) oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie miasta. Pracownicy placówki
zapewniają poczucie bezpieczeństwa, akceptację i dyskrecję. Poradnia oferuje szerokie
wsparcie w zakresie pomocy psychologicznej, pomocy pedagogicznej, pomocy logopedycznej.
Ponadto prowadzi doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zapewnia pomoc dla rodziców.
Służy pomocą miejskim placówkom oświatowym, szkołom i przedszkolom.
Pomoc psychologiczna oferowana i prowadzona przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Świętochłowicach obejmuje takie działania jak: diagnoza psychologiczna,
terapia indywidualna dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, wsparcie emocjonalne dzieci
i młodzieży wsparcie rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub
nadpobudliwością. Działania psychologiczne polegają też na stymulacji rozwoju małego
dziecka oraz interwencja w sytuacjach kryzysowych
Pomoc pedagogiczna oferowana i prowadzona przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Świętochłowicach obejmuje takie działania jak: diagnoza pedagogiczna,
przesiewowe badania słuch i wzroku, indywidualna i grupowa terapia dzieci ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, stymulacja rozwoju małego
dziecka. Ponadto pomoc pedagogiczna obejmuje też terapię surdopedagogiczną oraz terapię
tyflopedagogiczną.
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Pomoc logopedyczna oferowana i prowadzona przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Świętochłowicach obejmuje diagnozę logopedyczną, terapię logopedyczną
stymulację rozwoju mowy, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci słabosłyszących.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe oferowane i prowadzone
przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Świętochłowicach obejmuje diagnozę predyspozycji
zawodowych oraz zainteresowań, pomoc w wyborze ścieżki kształcenia oraz zawodu,
udzielanie informacji o zawodach, zapoznanie z aktualną sytuacją na rynku pracy, zajęcia
grupowe dla uczniów w ramach programu „Trafny wybór – czas na zawody techniczne”,
opracowanie indywidualnego planu działania w celu kształtowania dalszej drogi zawodowej.
Pomoc dla rodziców oferowana i prowadzona przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Świętochłowicach obejmuje: mediacje oraz pomoc w trudnych sytuacjach,
pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych, punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci i młodzieży
z problemem uzależnień.
Pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach obejmująca
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na: rehabilitacji, terapii SI, terapii
logopedycznej terapii psychologicznej oraz terapiach: pedagogicznej, surdopedagogicznej,
tyflopedagogicznej i oligofrenopedagogicznej.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach wspomaga placówki
oświatowe, szkoły i przedszkola poprzez organizację grup: wsparcia dla pedagogów
i psychologów szkolnych, wsparcia dla doradców zawodowych, wsparcia wychowawców
przedszkoli, wsparcia dla logopedów, wsparcia dla nauczycieli z krótkim stażem pracy.
Placówka prowadzi również w tym zakresie treningi integracyjno-adaptacyjne dla klas
pierwszych, szkolenia Rad Pedagogicznych, konsultacje dla nauczycieli, pedagogów
i psychologów szkolnych. Poradnia realizuje na terenie miasta programy profilaktyczno
edukacyjno-wychowawcze a pracownicy placówki, w razie konieczności, biorą udział
w zebraniach dla rodziców.
Na terenie Poradni działają punkty konsultacyjne ds. uzależnień dzieci i młodzieży oraz
ds. dzieci cudzoziemskich i dzieci z doświadczeniem migracji.
Ogółem według stanu na dzień 31.12.2019 z porad i pomocy Poradni PsychologicznoPedagogicznej skorzystało 1040 uczniów i dzieci. Są to dzieci lub uczniowie wpisani
w Ewidencji Pierwszych Wizyt, które bardzo często przychodzą do Poradni na kilka spotkań
np. do psychologa, pedagoga, logopedy. Jeśli chodzi o rodziców to z pomocy poradni
skorzystało 580 osób. Łącznie w roku 2019 z pomocy Poradni skorzystało 1620 osób, dzieci,
uczniów i dorosłych.
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Sport i Rekreacja
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" jest jednostką organizacyjną Gminy
Świętochłowice nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki
budżetowej miasta. W roku 2019 Ośrodek realizował swoje podstawowe zadania, takie jak
zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności w dziedzinie aktywnego zagospodarowania czasu
wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jednocześnie Ośrodek umożliwia wykorzystanie
czasu wolnego tak aby rozwijać swoje zainteresowania sportowe, rekreacyjne i turystyczne.
Do podstawowych zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” należy:

1. Prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu, a także rekreacji
na podległych obiektach;
2. Tworzenie wzorów oraz kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego
i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu;
3. Udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej w celu zaspokajania potrzeb w zakresie
sportu i różnych form rekreacji jak również organizacji imprez o charakterze
publicznym;
4. Udostępnianie obiektów będących w dyspozycji ośrodka klubom i związkom
sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej, organizacjom społecznym
i zawodowym, zakładom pracy, osobom fizycznym oraz placówkom oświatowym;
5. Wynajem obiektów i terenów będących w dyspozycji ośrodka oraz powierzchni
reklamowych;
6. Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
7. Prowadzenie szkółek sportowych oraz szkoleń w zakresie sportu, rekreacji i turystyki;
8. Integracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnych środowisk, w tym również
niepełnosprawnych;
9. Współpraca z krajowymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz
innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o zasięgu miejskim
i pozamiejskim w zakresie realizacji zadań statutowych;
10.Tworzenie, utrzymywanie oraz rozbudowa własnej bazy sportowo - rekreacyjnej;
11.Wyposażenie terenów i innych wyznaczonych miejsc w urządzenia sportowe
i rekreacyjne;
12.Utrzymanie porządku i czystości w obiektach oraz terenach administrowanych przez
ośrodek;
13.Gospodarowanie powierzonym mieniem;
Organizowanie marketingu i reklamy obiektów ośrodka oraz prowadzonych w nich
działalności;
14.Realizacja zadań programowych ustalonych przez prezydenta miasta.
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W strukturze Ośrodka funkcjonują komórki organizacyjne: Dział Księgowości, Dział
Pływalni, Dział Sportu, Rekreacji i Imprez, Dział Techniczno-Remontowy, Wieloosobowe
Stanowisko ds. Kadr, Wieloosobowe Stanowisko ds. Marketingu, Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjnych. Organizacja wewnętrzna Ośrodka wynika z podziału jego zadań oraz
zakresu działania komórek organizacyjnych. Pod względem klasyfikacji pracowników
w przepisach samorządowych na dzień 31.12.2019 zatrudnionych było na stanowiskach
urzędniczych 9 osób (9 etatów) zaś na stanowiskach pomocniczych i obsługi 47 osób
(42,38 etatów). Ponadto jeden zatrudniony pracownik przebywał na świadczeniach
rehabilitacyjnych
OSiR „Skałka” we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy organizuje staże oraz
dodatkowo korzysta z pomocy osób skierowanych do odbywania prac o charakterze
techniczno-porządkowym.
W przypadku tego rodzaju prac:

a) w ramach skierowań z Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r. prace wykonywały
2 osoby (10 godzin w tygodniu);
b) w ramach wykonywania orzeczeń sądowych prace realizowało średnio 10 osób
miesięcznie (po 20 godzin miesięcznie).
W przypadku osób odbywających tego rodzaje prace, uwzględnić należy aspekt często
niskiej motywacji, brak dostatecznego zdyscyplinowania czy też przypadki absencji.
Do zadań Działu Techniczno - Remontowego należy w szczególności:

a) Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania i działania obiektów Ośrodka;
b) Organizacja i właściwy dozór mienia;
c) Prowadzenie ewidencji i gromadzenie sprawozdań z przeglądów technicznod)
e)

f)

g)
h)

budowlanych;
Przeprowadzanie prac konserwacyjnych i remontowych infrastruktury Ośrodka;
Zapewnienie - przy współpracy z Działem Sportu, Rekreacji i Imprez prawidłowego
przygotowania obiektów do planowanych zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz innych
wydarzeń;
Zabezpieczenie obiektów Ośrodka pod względem przeciwpożarowym (w tym dbałość
o właściwy stan techniczny i lokalizacja gaśnic, hydrantów, właściwy stan instalacji
i urządzeń elektrycznych, instalacji odgromowej) oraz zabezpieczenie obiektów i ich
wyposażenia przed dewastacją i kradzieżą mienia;
Wykonanie zleceń instytucji zewnętrznych dot. bezpieczeństwa i porządku, ochrony
mienia oraz właściwego stanu sanitarnego obiektów podległych działowi;
Zapewnienie czystości i porządku w obiektach Ośrodka.

Działowi Techniczno–Remontowemu podlegają następujące obiekty: Park "Skałka" wraz
z otoczeniem obejmującym stadion im. Pawła Waloszka; akwen "Skałka"; tereny zielone OSiR;
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przystań kajakowa, która oferuje możliwość skorzystania z kajaków i rowerków wodnych;
scena OSiR; monitorowany plac zabaw dla dzieci; siłownia pod chmurką; szatnie przy brodziku;
toalety publiczne OSiR oraz budynek użytkowy przy ul. Szkolnej 10.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykonano na terenie Ośrodka liczne prace
remontowe, naprawcze, transportowe, z zakresu pomocy technicznej przy organizacji imprez,
oraz przygotowano basen EKO z brodzikiem do sezonu letniego. Ponadto zrealizowano prace
związane z uruchomieniem oraz demontażem lodowiska oraz bieżące prace polegające
na utrzymaniu porządku. Zakończono montaż siedzisk z polipropylenu na widowni stadionu.
Do zadań Działu Pływalni należy w szczególności:

a) Nadzór nad właściwą eksploatacją pływalni krytej i kompleksu ekologicznego,
utrzymanie w należytym funkcjonowaniu wyposażenia obiektów podległych działowi
tj.: urządzeń, narzędzi i środków trwałych;
b) Organizowanie obsługi ratowniczej;
c) Zapewnienie czystości i porządku w podległych obiektach.
Z usług świadczonych przez obiekty podlegające pod Dział Pływalni w roku 2019
skorzystało około 124 540 osób, z czego 80 170 (czyli 64,37%) klientów skorzystało z basenu
miejskiego przy ul. Zubrzyckiego 38, a 44 370 (czyli 35,63%) z oferty basenu ekologicznego przy
Alei Parkowej 15.
W roku 2019 Dział Pływalni zanotował przychód w wysokości 1 278 755,53 zł, z czego
760 962,19 zł (czyli 59,51%) to przychód Basenu Miejskiego przy ul. Zubrzyckiego 38,
a pozostałe 517 793,34 zł (czyli 40,49%) to kwota zebrana na Basenie Ekologicznym przy Alei
Parkowej 15.
W zeszłym roku basen miejski przy ul. Zubrzyckiego 38 odwiedziło 80 170 osób. Klienci
mogli skorzystać z czterech podstawowych usług, jakimi są: basen, sauna, siłownia oraz zajęcia
aqua-aerobicu. Najwięcej klientów skorzystało z basenu - 78,73%, następnie z sauny - 17,83%,
aqua-aerobicu - 1,23% i siłowni - 2,21%. Na Basenie Miejskim największy przychód –
654 573,52 zł uzyskano ze sprzedaży biletów upoważniających do wstępu na basen, co daje
86,02%. Spory przychód - 79 241,45 zł, co daje 10,41% przychodu z całego obiektu - przyniosło
również korzystanie z sauny. Zainteresowaniem cieszył się także aqua-aerobic, z którego
przychody wyniosły 12 746,29 zł, czyli 1,68%.
Kolejne usługi, przynoszące dochody na basenie, to: siłownia - 7 632,93 zł (1,00%) oraz
pozostałe usługi (na które składają się m.in. wejście na widownię oraz sprzedaż czepków) –
6 768,00zł - 0,89%.
Kompleks sportowy wraz z basenem ekologicznym przy al. Parkowej 15 odwiedziło
natomiast około 44 370 klientów, których najwięcej było w sezonie letnim na Basenie, czyli
43,46%. Porównywalnie rozkłada się liczba osób, które korzystały z siłowni, tj. 24,07% i kortów
do squasha, czyli 22,13%. Zainteresowaniem cieszyło się również lodowisko, na którym
jeździło 6,49% klientów i ping-pong, w którego grało 2,83% osób. Zdecydowanie na tym
obiekcie najmniej oblegana jest sauna - 1,02%.
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Największy przychód w kompleksie przy basenie ekologicznym przyniósł squash –
225 632,00 zł, co daje 43,59% przychodu całego obiektu. Wynika to z faktu, iż sport ten cieszy
się coraz większą popularnością, a podobne obiekty w okolicy nie tworzą ogromnej
konkurencji. Z basenu sezonowego wpłynęło do kasy 183 798,00 zł, co daje 35,51% rocznego
przychodu z obiektu. Duży przychód przyniosła również siłownia - 61 669,84 zł (11,92%) oraz
lodowisko - 21 146,50 zł (4,09%). Popularne także było wynajmowanie sali fitness,
które przyniosło 14 372,50 zł, czyli 2,78% przychodu rocznego, a także wynajem stołu do pingponga - 6 864,00 zł (1,33%). Najmniejszy przychód uzyskano z sauny - 4 097,50 zł, co daje
0,79% przychodu na tym obiekcie.
Przewidywany okres sezonu letniego na Basenie Ekologicznym planowano na 73 dni i trwał
od 21-go czerwca do 1-go września. Niestety ze względu na niekorzystną pogodę (deszcze,
zimny wiatr, niskie temperatury powietrza jak na tę porę roku) przez 18 dni basen
był zamknięty. Skuteczność wykonanego planu dostępności basenu dla klientów wynosiła
zatem 75,43%.
W liczbie tej uwzględniono dni, w których basen był czynny, natomiast pogoda średnio
zachęcała do kąpieli. Przez cały lipiec basen odwiedziło 4219 osób, czyli tylko niespełna 22%
klientów z całego sezonu. Natomiast największym zainteresowaniem basen cieszył się
w niedzielę, dn. 30.06.2019 r. Tylko tego bezchmurnego, słonecznego dnia przy temperaturze
powietrza 34oC z kąpieli skorzystało 2697 osób (prawie 14% klientów z całego sezonu).
Poniżej przedstawiono jak rozkładały się koszty basenowe w okresie ostatnich trzech lat,
jeśli chodzi o basen ekologiczny:
Koszty w kwocie netto

Łącznie I-XII/2017

Łącznie I-XII/2018

Łącznie I-XII/2019

Obsługa ratownicza

38 318,77

46 537,84

55 054,68

Umowy zlecenia pozostałe

20 759,41

16 740,87

9 899,70

Wynagrodzenia (z tabelek + ZUS)

177 604,12

212 454,10

211 646,35

Energia

71 977,15

78 750,69

71 733,56

Woda

27 265,45

36 150,17

49 162,04

Ścieki
Gaz
Chemia basenowa

37 305,74
35 402,56
5 074,50

40 201,89
31 675,21
5 556,00

45 348,32
40 410,33
5 226,80

Środki czystości

4 908,88

7 075,73

6 651,13

Drobne materiały eksploatacyjne i inne

27 489,86

37 172,25

20 746,71

Pozostałe usługi

64 713,21

74 564,97

106 187,10

Usługi remontowe

12 865,93

7 815,37

3 282,09

Podatek od nieruchomości (budynek
wielofunkcyjny)

13 840,92

13 946,88

13 946,88

RAZEM

537 526,50

608 641,97

639 295,69
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W 2019 roku odnotowano znaczący wzrost kosztów poniesionych na pozostałe usługi.
Wzrost spowodowany był wymianą 65 m rurociągu doprowadzającego wodę do brodzika
basenu otwartego oraz koniecznością wycinki drzew.
Poniżej przedstawiono jak rozkładały się koszty basenowe w okresie ostatnich trzech
lat, jeśli chodzi o basen kryty:
Łącznie -

Łącznie -

Łącznie -

I-XII/2017

I-XII/2018

I-XII/2019

Obsługa ratownicza

83 228,56

84 243,70

129 634,76

Wynagrodzenia (z obciążeniami ZUS)

496 844,02

519 459,34

468 375,58

Energia

159 269,16

159 599,41

173 113,27

Woda

47 763,50

38 230,73

26 342,00

Ścieki

71 051,80

56 530,42

38 957,87

Energia cieplna

134 465,82

146 294,57

138 710,70

Chemia basenowa

12 393,78

15 901,38

15 086,84

Środki czystości

14 879,02

16 996,00

18 189,86

Koszty w kwocie netto

Drobne materiały eksploatacyjne i
budowlane
Pozostałe
materiały

17 678,30

30 116,38

19 062,22

Usługi remontowe

9 881,08

50 201,66

4 668,38

Telefon, Internet

1 703,96

1 690,64

1 473,41

Pozostałe usługi
(obsługa informatyczna, odtwarzanie
utworów)

241,81

50 999,81

28 359,98

RAZEM

0,00

1 097 400,81 1 170 264,04

1 061 974,87

Mimo, iż na rynku odnotowuje się wzrost cen usług i materiałów, można zauważyć,
że koszty na basenie są w miarę możliwości obniżane.
Do zadań Działu Sportu, Rekreacji i Imprez należy w szczególności:

a) Organizowanie - przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Marketingu imprez rekreacyjnych, sportowych oraz wsparcie organizacji miejskich imprez
kulturalnych;
b) Współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i jednostkami gminnymi
w zakresie organizacji imprez, szkoleń i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
c) Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej w obiektach Ośrodka;
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d) Zapewnienie - przy współpracy z działem Techniczno - Remontowym - prawidłowego
przygotowania obiektów do planowanych wydarzeń;
e) Zarządzanie podległymi obiektami sportowymi, w tym również zapewnienie czystości
i porządku na ich terenie;
f) Wykonanie zaleceń instytucji zewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa i porządku,
ochrony mienia i właściwego stanu sanitarnego podległych obiektów.
OSiR „Skałka” na przestrzeni lat organizuje szereg imprez sportowo - rekreacyjno kulturalnych nie tylko na swoich obiektach, ale również na terenie miasta oraz na terenie
innych miejskich obiektów, będąc współorganizatorem albo partnerem wielu wydarzeń,
podobnie było w 2019 r.
Pierwszą imprezą w 2019 r. były Zawody Strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta. Ośrodek
w całym mijającym roku był współorganizatorem wszystkich imprez Szkolnego Związku
Sportowego. Specjalne programy imprez były przygotowane na akcję „Ferie w Mieście”
oraz „Wakacje w Mieście”. Łącznie OSiR „Skałka” był organizatorem ponad 70 różnych
wydarzeń o charakterze głównie sportowym, ale nie tylko. Współorganizował ponad 20
wydarzeń sportowo - kulturalnych na terenie miasta.
Każde z miejsc zarządzanych przez Ośrodek gościło na swoim terenie co najmniej kilka
wydarzeń. Wyjątkiem tutaj była hala przy ul. Szkolnej 10, gdzie odbywają się cykliczne zajęcia
organizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji, UKS Ronin oraz TKKF Tytan.
Na obiekcie Orlik Chropaczów odbyły się w roku 2019 dwa turnieje piłkarskie. Obiekt przy
ul. Armii Krajowej stanowi przede wszystkim doskonałe zaplecze sportowe dla SP 17.
Stadion im. R. Pieca przy ul. Łagiewnickiej 80 stanowi bazę dla piłkarzy ŚKS Naprzód Lipiny,
a od paru sezonów również dla piłkarzy MKS Śląsk Świętochłowice. Na tym obiekcie od kilku
lat odbywa się Olimpiada Przedszkolaków oraz miejskie festyny. Z obiektu korzysta również
młodzież SP 17 i SP 19.
Hala Domu Sportu przy ul. Wallisa to miejsce, gdzie w ubiegłym roku odbyły się dwa
turnieje piłkarskie. Na tym obiekcie swoje miejsce mają m.in. KA „Spróbuj z nami” oraz TKKF
„Tytan”. Z gościnności tego miejsca korzystają piłkarki ręczne MUKS „Skałka - Śląsk” w ramach
zajęć klasy sportowej, a w okresie zimowym zespoły ŚKS Naprzód Lipiny oraz dzieci i młodzież
pobliskiej SP 19.
Sercem OSiR „Skałka” jest kompleks mieszczący się przy ul. Bytomskiej 40, gdzie znajdują
się m.in. boisko Orlik (z którego korzystają grupy zorganizowane oraz piłkarze MKS „Śląsk”
Świętochłowice i piłkarki nożne UKS AP „Tygryski”), korty (czynne w sezonie letnim), basen
ekologiczny (dzięki grupie morsów z „Termokliny” oraz „Harciole” obiekt w zasadzie jest
wykorzystywany przez cały rok, oczywiście głównie latem), korty do squasha (gdzie do tej pory
odbywały się m.in. Turnieje Squasha dla dziennikarzy), ponadto siłownia, brodzik.
Dzięki ubiegłorocznym działaniom przygotowawczym, już na wiosnę 2020 na stadion OSiR
„Skałka” im. P. Waloszka będą mogli wrócić piłkarze I zespołu Śląska Świętochłowice.
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OSiR „Skałka” zarządza również boiskami do tzw. gier małych przy ul. Polnej
oraz ul. Chopina.
W 2019 r. na mapie sportowej Świętochłowic pojawiło się kilka nowych wydarzeń. Warto
tutaj wymienić „Kolorowy Bieg Wiosenny” oraz reaktywację klubu piłki nożnej kobiet UKS AP
Tygryski, który w całości korzysta z obiektów przy ul. Bytomskiej 40. Jednym z nowych
wydarzeń na „Skałce” był również „Piknik Wielkanocny”, którego punktem kulminacyjnym był
„Śmigus - dyngus na legalu”. Mimo problemów finansowych udało się zorganizować „Święto
Miasta”, które - choć nie organizowane z takim rozmachem - również cieszyły
się zainteresowaniem. Na stadionie piłkarsko - żużlowym znowu pojawiły się koparki
i samochody ciężarowe, aby uprzątnąć pozostałości po trybunach.
Niestety ze względu na fatalny stan, po dokonaniu oględzin technicznych, dokonano
likwidacji skate parku mieszczącego się na terenie OSiR „Skałka”, który zagrażał
bezpieczeństwu użytkowników.
Dzięki dobrej współpracy ze Szkolnym Kołem Szachowym udało się uczynić kolejny krok
w stronę rozwoju królewskiej gry w Świętochłowicach, a zwieńczeniem dobrej współpracy,
poza stałymi już imprezami, był Turniej Szachowy z okazji 100-lecia II Powstania Śląskiego.
Po raz pierwszy również w minionym roku boisko Orlik „Skałka” gościło małych piłkarzy
w ramach I Świętochłowickich Mistrzostw Przedszkolaków w piłce nożnej.
W październiku na terenie miasta odbył się I Świętochłowicki Bieg Andrzejkowy, który poza
wydarzeniem sportowym ma charakter charytatywny, jego założeniem jest pomoc osobom
potrzebującym. Pierwszym beneficjentem tego wydarzenia był chłopiec, który stracił nogę
w wypadku komunikacyjnym.
Tradycyjnie już w grudniu na basenie ekologicznym udało się zorganizować Mikołajkowo Barbórkowe Zawody Pływackie w zimowym pływaniu.
Jednym z nowych wydarzeń w ofercie OSiR „Skałka” był bieg z okazji 11-go listopada,
wyjątkowy bowiem biegacze musieli się zmierzyć na trasie z kilkunastoma przeszkodami.
Głównym organizatorem tego wydarzenia był ŚKM Harciole.
Poniżej zaprezentowano dodatkowe zadania, które udało się wykonać na terenie Ośrodka
w roku 2019:

a) Remont brodzika - przygotowania do sezonu letniego 2019 r.;
b) Ujednolicenie systemów kasowych i obsługi klienta na basenach ekologicznym

c)
d)
e)
f)

i miejskim oraz wprowadzenie jednego karnetu na wszystkie usługi świadczone przez
OSiR „Skałka”. Wprowadzenie do cennika pakietów świadczonych usług;
Wymiana szafek basenowych na basenie miejskim;
Utworzenie szatni dla grup zorganizowanych na basenie miejskim;
Uporządkowanie drzewostanu na obiektach basenu ekologicznego oraz stadionu
Naprzód Lipiny;
Wymiana olinowania torów na basenie miejskim;
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g) Pozytywna ekspertyza dotycząca oceny ryzyka zdrowotnego klientów basenu
ekologicznego;
h) Uporządkowanie i wydzielenie miejsc parkingowych przy basenie miejskim;
i) Modernizacja i uzupełnienie urządzeń na siłowni w budynku wielofunkcyjnym OSiR
„Skałka”
j) Wymiana rurociągu doprowadzającego wodę do brodzika na basenie ekologicznym;
k) Wymiana części uszkodzonej palisady wokół parku linowego;
l) Modernizacja toru speedrowerowego wraz z zakupem trybun - Mistrzostwa Świata
w Speedrowerze;
m) Zakup nagłośnienia na lodowisko oraz na imprezy OSiR „Skałka”;
n) Zakup łyżew - uzupełnienie stanu;
o) Uruchomienie boiska głównego na stadionie OSiR „Skałka” im. P. Waloszka dla grup
młodzieżowych;
p) Zakup trybun na stadionie OSiR „Skałka” im. P. Waloszka - planowane udostępnienie
boiska głównego dla grup seniorskich w roku 2020;
q) Modernizacja boiska Orlik na OSiR Skałka - natrysk warstwy ścieralnej boiska
tartanowego;
r) Remont szatni przy Orliku OSiR „Skałka” oraz wymiana ogrodzenia boiska;
s) Zakup urządzenia do wertykulacji boisk trawiastych na stadionach Naprzód Lipiny oraz
stadionu im. P. Waloszka;
t) Zakup ciągnika dla działu technicznego-remontowego;
u) Demontaż pozostałości betonowych trybun na stadionie im. Waloszka, wywóz gruzu,
zabezpieczenie i oddzielenie terenu budowy od części użytkowej;
v) Naprawa dachu na hali sportowej przy ul. Szkolnej 10;
w) Remont klatek schodowych i korytarzy Domu Sportu przy ul. Walisa 1;
x) Uruchomienie warsztatu dla działu technicznego i wydzielenie go z terenu budowy;
y) Zakup i wymiana piłkochwytu na Orliku przy ul. Granitowej.
Podstawowe obszary kosztotwórcze w OSiR to wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń oraz koszty niezbędne do realizacji zadań statutowych. O ile w przypadku
wynagrodzeń ponoszone koszty związane są bezpośrednio z polityką kadrową i koniecznością
zapewnienia sprawnego funkcjonowania obiektów to pozostałe koszty można w minimalnym
stopniu regulować i dostosowywać do potrzeb na dana chwilę.
Wydatki wykonane w roku 2019 oparto na podstawie wydatków z poprzedniego roku,
zakładając zapowiadane podwyżki i ustalenia z firmami świadczącymi na rzecz OSiR „Skałka”
usługi oraz zaopatrujących w potrzebne materiały, niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Ośrodka.
Mijający rok, chociaż niełatwy pod wieloma względami, udało się przejść w miarę płynnie,
choć niestety część imprez udało się zorganizować lub przeprowadzić w okrojonym aniżeli
założonym systemie. W roku 2019 OSiR „Skałka” realizował swoje zadania przy wysokim
zaangażowaniu kadry pracowniczej. W celu prawidłowej realizacji zadań w roku 2020 należy
140

zapewnić odpowiednie środki finansowe, w szczególności na poprawę infrastruktury oraz
doposażenie obiektów sportowych.
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” zamierza w roku 2020 podjąć skuteczne i efektywne
działania uwzględniające optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w celu realizacji swojej
misji, kontynuować działania mające na celu pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację
zadań jednostki.
Ściśle z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji współpracują kluby sportowe. Do dwóch najstarszych
klubów sportowych w mieście należą: Miejski Klub Sportowy "Śląsk" Świętochłowice oraz
Świętochłowicki Klub Sportowy „Naprzód Lipiny”.
Miejski Klub Sportowy "Śląsk" Świętochłowice powstał w 1920 roku. W roku 2019 w sekcji
piłkarskiej skupiał 152 zawodników ( w tym 127 - od 6 do 21 lat oraz 25 - od 22 do 35 lat).
Drużyna seniorów w roku 2019 występowała w IV lidze. Do najważniejszych osiągnięć klubu
w roku 2019 należy zaliczyć:

a) 5 miejsce czwartej ligi rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej sezonu 2018/2019;
b) Organizacja I edycji Turnieju o Puchar byłych Reprezentantów Polski wywodzących się
ze Śląska Świętochłowice;
c) Wyjazd dzieci na Ogólnopolski Piłkarski Turniej o Puchar Muszkieterów organizowany
przez firmę „Bricomarche”;

d) Obóz sportowy dla zawodników;
e) Udział w Pucharze Polski na szczeblu podokręgu Katowice sezonu 2019/2020.
Duży sukces w roku 2019 odnieśli zawodnicy Śląska Świętochłowice, którzy zdobyli srebrny
medal Drużynowych Mistrzostw Polski 2019 w speedrowerze. Również w roku 2019 działała
sekcja żużlowa klubu, koncentrując się na pracy z młodzieżą.
Świętochłowicki Klub Sportowy „Naprzód Lipiny”, powstały w roku 1920, prowadzi jedną
sekcję sportową i skupia 113 zawodników (w tym 70 zawodników to dzieci oraz młodzież a 43
seniorów). Do najważniejszych osiągnięć w roku 2019 należy zaliczyć:

a) Organizację Turnieju Piłkarskiego - Memoriał Rainharda Piontka,
b) Współorganizację Olimpiady Przedszkolaków,
c) Pomoc przy organizacji Turnieju o Puchar Byłych Reprezentantów Polski wywodzących
się
ze Śląska Świętochłowice,
d) Pomoc przy organizacji festynu miejskiego na stadionie im. Pieca,
e) Pomoc przy organizacji treningów i meczów IV ligi - MKS Śląsk Świętochłowice,
Klub prowadzi rozgrywki piłkarskie I oraz II drużyny seniorów oraz trzy drużyny
młodzieżowe. W sezonie 2018/2019 I drużyna seniorów występowała w IV grupie śląskiej
klasy okręgowej.
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Gmina Świętochłowice w zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków,
sprzyjających rozwojowi i uprawianiu sportu, osiągania wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych oraz upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej,
przyznało w 2019 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 450 000 zł piętnastu klubom
sportowym, w tym uczniowskim klubom sportowym oraz klubom sportowym
nie prowadzącym działalności gospodarczej. Najwyższa kwota dofinansowania to 166 000 zł,
najniższa – 3 000 zł.

1. Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” Świętochłowice;
2. Miejski Klub Sportowy „Śląsk” Świętochłowice;
3. Świętochłowicki Klub Sportowy „Naprzód Lipiny” ;
4. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Skałka-Śląsk” Świętochłowice;
5. Uczniowski Klub Sportowy „Judo Świętochłowice”;
6. Świętochłowicki Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód Lipiny”;
7. Uczniowski Klub Sportowy „Taekwon-do” Świętochłowice;
8. Stowarzyszenie KRS TKKF „Tytan Świętochłowice”;
9. Śląski Klub Sportowy Petanque „Carbon”;
10.Uczniowski Klub Sportowy „Wolę Volley” Świętochłowice;
11.Towarzystwo Sportowe „Floramator” Świętochłowice;
12.Uczniowski Klub Sportowy Sztuk Walk „Kempo” Świętochłowice;
13.Śląskie Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki oraz Samoobrony „Bushidikan”
Świętochłowice;

14.Uczniowski Klub Sportowy „Seidokai” Świętochłowice;
15.Stowarzyszenie Lokalne Saleziańskiej Organizacji Sportowej „Salesia”.
Otrzymane dofinansowanie kluby mogły przeznaczyć w szczególności na realizację
programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów
organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów
korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, a także wynagrodzenia
dla kadry szkoleniowej.
Również w formie dotacji, w łącznej kwocie 10 000 zł, udzielono wsparcia na wykonanie
zadań z zakresu sportu na terenie naszego miasta w ramach otwartego konkursu wniosków
na działalność pożytku publicznego, poniższym klubom:

1. UKS Taekwon-do Świętochłowice zadanie pt. „Turniej z okazji Dnia Dziecka w Taekwondo ITF”;

2. Śląska Akademia Futbolu zadanie pt. „Akademia Aktywności Sportowej”;
3. UKS Taekwon-do Świętochłowice zadanie pt. „XIV Dni promocji Sportu Mikołajki
2019”;

4. ŚKS „Naprzód Lipiny” zadanie pt. „I Memoriał im. Rainharda Piontka”.
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Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Świętochłowic
w roku 2019
I.

Zagrożenie przestępczością kryminalną na terenie miasta
Świętochłowice

W 2019 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach wszczęto
1426 postępowań przygotowawczych (o 69 mniej niż w 2018 r.), w których stwierdzono
1482 przestępstwa (w 2018 roku - 1605). Dynamika przestępczości wyniosła 95,4%, przy
wykrywalności sprawców przestępstw na poziomie 79,9%. Nadmienić należy, że duża część
prowadzonych postępowań przygotowawczych należy do przestępstw z art. 209 kk,
tj. niealimentacji. Mając to na uwadze, analizę zdarzeń należy ograniczyć do przestępstw
bez uwzględniania art. 209 kk i w tym stanie rzeczy w KMP Świętochłowice w 2019 roku
wszczęto 1125 postępowań, a w roku 2018 - 1122 postępowania. Dynamika wynosi 100,3%.
Wykrywalność sprawców przestępstw wyniosła 77,1%.
W prowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach postępowaniach
przygotowawczych ustalono 736 sprawców przestępstw (o 160 mniej niż w roku 2018).
We wskazanej liczbie ustalonych sprawców znalazło się 33 nieletnich sprawców czynów
karalnych (o 1 mniej niż w roku 2018).
Z zebranych danych wynika, że w 2019 roku osiągnięto spadek ogólnej liczby
przestępstw na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach,
uwzględniając również przestępstwa dotyczące niealimentacji. Biorąc pod uwagę dynamikę
przestępczości można mówić o kontynuowaniu pozytywnej tendencji w zakresie zwalczania
przestępczości.
Szczegółowe dane w zakresie rozkładu wszczętych w KMP Świętochłowice
postępowaniach przygotowawczych prezentuje poniższa tabela:

Wszczęte

Dynamika w %

Wykrycie w %

Ogółem

W tym
nieletni

Sprawcy

Przestępstwa o charakterze kryminalnym

1038

95,5

74

512

33

Przestępstwa o charakterze gospodarczym

271

112

90,9

136

0

Zabójstwa

4

400

100

3

0

Uszkodzenie ciała (art.156,157 kk)

21

105

100

11

3

Rodzaj przestępstwa (kategorie)

145

Bójka pobicie (art.158,159 kk)

13

144,4

15

21

6

Kradzież cudzej rzeczy

128

92,1

24,4

30

4

w tym kradzież samochodu

7

63,6

33,3

1

0

Kradzież z włamaniem

113

109,7

46,5

19

0

Uszkodzenie mienia

66

88

43,1

19

1

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

15

136,4

91,7

12

1

Zgwałcenie

7

350

75

3

0

Przestępstwa narkotykowe

108

100,9

100

117

5

Pozytywnie należy ocenić tendencję spadkową w ogólnej liczbie wszczętych
postępowań zarówno w kategorii ogólnej, jak również kryminalnej (bez niealimentacji)
i w kategorii siedmiu najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw. Znacząco zmniejszyła
się liczba zdarzeń związanych z kradzieżami pojazdów oraz uszkodzeniami ciała. Wzrost
odnotowano w liczbie zdarzeń z kategorii uszkodzenia ciała, przy wykrywalności sięgającej
100%, zdołano skutecznie doprowadzić do postawienia sprawców tych czynów przed
organami wymiaru sprawiedliwości. Istotnym znaczeniem powstawania tych zdarzeń jest fakt,
że dochodzi do nich przeważnie w gronie rodzinnym, w mieszkaniach zarówno sprawców jak
i ofiar, na które to zdarzenia bez zgłoszeń osób trzecich funkcjonariusze Policji mają znikomy
wpływ.
W kategoriach przestępstw przeciwko mieniu, zatem grupy przestępstw najbardziej
uciążliwych dla mieszkańców, nastąpił spadek w liczbie zdarzeń, szczególnie w kategorii
zniszczenia rzeczy, gdzie dynamika tego rodzaju zdarzeń ukształtowała się na poziomie 88%,
jednak wykrywalność wyniosła 43,1%. W kategorii kradzieży cudzej rzeczy oraz kradzieży
z włamaniem odnotowano podobną liczbę wszczętych postępowań jak w roku ubiegłym.
Utrzymany został bardzo dobry poziom wykrywalności sprawców tego rodzaju zdarzeń,
co przekłada się pośrednio na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dobre wyniki
pracy policjantów w tej kategorii przestępstw wpłynęły pozytywnie na ogólny wynik osiągnięty
przez jednostkę w zakresie zwalczania tego rodzaju przestępczości.
Szczegółowa analiza przestępstw kradzieży i kradzieży z włamaniem wskazuje,
że głównym przedmiotem zaboru mienia są przedmioty metalowe, podlegające następnie
zbyciu jako surowce wtórne, oraz biżuteria. Stąd też najczęściej obiektami zamachów
przestępczych są piwnice, komórki, garaże, altany ogródkowe i mieszkania znajdujące się
na parterach bloków mieszkalnych, obiekty słabo, albo w ogóle nie chronione, położone
w miejscach ustronnych. Często są to obiekty niedostępne dla patroli policyjnych. Odrębną
kategorią są kradzieże dokonywane na terenie dużych zakładów przemysłowych, jak również
na terenach poprzemysłowych miasta Świętochłowice. Należy również zwrócić uwagę
na kradzieże kieszonkowe w środkach komunikacji publicznej oraz utrudnienia w zwalczaniu
tego typu przestępczości, z uwagi na tranzytowy charakter linii komunikacyjnych
przebiegających przez teren naszego miasta. Reasumując, zjawisko przestępczości przeciwko
mieniu jest nadal istotnym problemem na terenie naszego miasta.
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Na szczególną uwagę zasługują efekty pracy świętochłowickich policjantów w zakresie
zwalczania przestępczości narkotykowej. W roku 2019 odnotowano 108 przestępstw
stwierdzonych (przy 107 w roku 2018), osiągając tym samym dynamikę w województwie
kształtującą się na poziomie 100,9%. W efekcie podjętych działań zabezpieczono łącznie
10 075,9 g narkotyków.
Na osiągnięcie przez jednostkę opisanych wyżej wyników miały wpływ następujące
działania:

1. Utrzymanie wysokiej jakości w systemie zarządzania jednostką, charakteryzującej
się przede wszystkim wysokimi standardami w relacjach interpersonalnych w kontaktach
z policjantami i podmiotami zewnętrznymi oraz racjonalnym wykorzystaniem sił i środków
pozostających w dyspozycji jednostki.

2. Kontynuowanie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, w tym Strażą Miejską
w Świętochłowicach.

3. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Świętochłowice,
a Komendantem Miejskim Policji w Świętochłowicach i przekazaniu kwoty 45 000 zł
z budżetu miasta, uruchomiono służby ponadnormatywne w formie patroli pieszych,
do których na zmianie wieczorowo-nocnej w rejony najbardziej zagrożone oraz
do zabezpieczenia imprez i festynów miejskich, kierowano policjantów zgłaszających
się w czasie wolnym od służby. W ten sposób wykonano 225 służb.

4. Ponadto dzięki zawartemu porozumieniu funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji
w Świętochłowicach pełnili służbę ze słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach, takich służb
zrealizowano 80.

5. Kontynuowano wypracowany system nadzoru nad służbą prewencyjną, zapewniając
kierowanie do służb nadzoru policjantów posiadających jednocześnie kwalifikacje formalne
oraz legitymujących się bogatym doświadczeniem i nieprzeciętnymi umiejętnościami
w rożnych dziedzinach działań policyjnych, rozszerzając tym samym wachlarz zagadnień
realizowanych przez policjantów na podstawowych stanowiskach wykonawczych.

6. Do systemu służby patrolowej w szerszym zakresie włączono policjantów służby
kryminalnej, formując dodatkowe patrole w miejscach zagrożonych w porze wieczorowo nocnej oraz doraźnie reagujących na pojawiające się okresowo zagrożenia.

7. W zakresie zwalczania wykroczeń, w szerszym zakresie koncentrowano się na zwalczaniu
wykroczeń szczególnie uciążliwych. W ich realizację włączono wszystkich policjantów
służby prewencyjnej. Uzyskano w tym zakresie dobre wyniki w liczbie ujawnionych
i represjonowanych wykroczeń szczególnie uciążliwych (tj. art. 51; 58; 140 - 145 kodeksu
wykroczeń i art. 43' ust. o wychowaniu w trzeźwości ...). Działania te miały charakter
prewencyjny, jednoznacznie wskazujący, że świętochłowicka Policja czuwa i reaguje na
zagrożenia. Ponadto przyjęta koncepcja działania spowodowała to, że policjanci angażowali
się w działania mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa na terenie miasta
i reagowali przede wszystkim na istotne naruszenia obowiązującego porządku prawnego.
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II.

Zagrożenie przestępczością gospodarczą na terenie miasta
Świętochłowice

W 2019 roku w Referacie do walki z Przestępczością Gospodarczą wszczęto
271 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, osiągając
dynamikę wszczęć na poziomie 112% (o 29 postępowań przygotowawczych więcej niż w roku
2018). W prowadzonych postępowaniach stwierdzono 374 czyny (w 2018 roku - 377 czynów)
tj. o 25 czynów mniej, niż w 2018 roku - osiągając dynamikę na poziomie 93,7%. Wykrywalność
ogólna sprawców przestępstw gospodarczych wyniosła 90,9%.
Do głównych kategorii spraw, w jakich prowadzone były postępowania
przygotowawcze należy zaliczyć:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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.

Przedstawione dane statystyczne wskazują na utrzymanie pozytywnego trendu
w zakresie aktywności i efektywności pracy policjantów Referatu do walki z Przestępczością
Gospodarczą. Osiągnięcie dobrych wskaźników w przedmiotowej dziedzinie jest o tyle trudne,
że specyfika postępowań w sprawach gospodarczych polega na tym, iż jednym
postępowaniem przygotowawczym obejmuje się wiele czynów (czasami nawet kilkadziesiąt)
i postępowania te wymagają przeprowadzenia wielu skomplikowanych, długotrwałych
ekspertyz prowadzonych przez biegłych sądowych. W efekcie postępowania te, z przyczyn
obiektywnych, nie mogą być zakończone w okresie roku statystycznego, tak więc efekt
osiągany w danym roku jest w istocie efektem żmudnej pracy realizowanej niejednokrotnie
przez kilka lat i często nie odzwierciedla rzeczywistego wkładu pracy policjantów.
Bardzo ważnym odcinkiem działalności Referatu do walki z Przestępczością
Gospodarczą jest zwalczanie zjawisk korupcyjnych, czyli tego zakresu patologii,
który bezpośrednio wpływa na wizerunek naszego miasta. W tym przedmiocie podjęte w 2019
roku działania wykrywcze umożliwiły ujawnienie 5 czynów o charakterze „korupcyjnym”.
Innym bardzo ważnym przedmiotem zainteresowania policjantów Referatu jest
przeciwdziałanie wprowadzaniu na rynek wyrobów bez polskich znaków akcyzy. W tym
zakresie w trakcie realizacji czynności własnych funkcjonariusze Referatu do walki
z Przestępczością Gospodarczą ujawnili i dokonali zabezpieczenia 42,25 litra alkoholu
bez polskich znaków akcyzy (w roku 2018 - 21,45 litra), 230 paczek papierosów (w roku
poprzednim 908 paczek) oraz 4 kilogramów suszu tytoniowego.
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III.

Struktura przestępczości w poszczególnych dzielnicach miasta

Dokonując analizy zagrożeń w poszczególnych dzielnicach należy zwrócić uwagę,
że najwyższe zagrożenie przestępczością występuje w dzielnicy Chropaczów oraz Centrum.
Obserwowane tu zjawisko jest charakterystycznym dla centrum miasta, albowiem
to tu koncentruje się życie towarzyskie i gospodarcze, występuje największe nasilenie ruchu
kołowego i pieszego, a to z kolei determinuje poziom zagrożenia.
W świetle zgromadzonych danych po raz kolejny widoczne jest, że obiegowa opinia
o rzekomym, szczególnym zagrożeniu w dzielnicy Lipiny nie znajduje uzasadnienia
faktycznego. W kategorii przestępczości kryminalnej odnotowano najwyższą dynamikę,
jednak w odniesieniu do ogólnej liczby zgłoszonych zdarzeń (96), jak i liczby zgłoszonych
zdarzeń w kategorii szczególnie uciążliwych (41), dzielnica ta plasuje się jako 2 w dzielnicach
najmniej zagrożonych. Niezależnie od zaprezentowanych danych sytuację w tej dzielnicy
należy jednak stale monitorować, aby na bieżąco reagować na niekorzystne zjawiska
wpływające na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
W odniesieniu do dzielnicy Piaśniki należy stwierdzić, że po raz kolejny zanotowano
spadek liczby zgłaszanych zdarzeń. Dzielnica ta mając zdecydowanie jednolity charakter pod
względem zabudowy w stosunku do pozostałych dzielnic (tzw. blokowisko), w zasadzie
obejmując jedno osiedle mieszkaniowe, stanowi swoistą „sypialnię” o ustabilizowanej sytuacji
pod względem zagrożeń. Wiele zdarzeń dotyczy kradzieży oraz włamań i właśnie ten rodzaj
przestępstw jest najbardziej odczuwalny przez mieszkańców dzielnicy Piaśniki. W dzielnicy
Chropaczów, do której według administracyjnego podziału należą również osiedla
„Na Wzgórzu”, „Leśne” i „Brzezina”, odnotowano wzrost liczby zgłoszonych zdarzeń
przestępczych w stosunku do roku 2018.
Z przedstawionych danych wynika jednoznacznie, że w zakresie zgłoszonych zdarzeń
przestępczych określanych jako szczególnie uciążliwe, odnotowano podobną liczbę zdarzeń
jak w roku 2018. W kategorii zdarzeń określanych jako inne, odnotowano spadek. Są to
zdarzenia, których skala jak i stopień zagrożenia ma mniejszy wpływ na poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców.
Dla zaprezentowanych powyżej danych w zakresie ilości przestępstw występujących
na danym obszarze przyjęto nazwę „geografia przestępczości”. Dla uzyskania pełnego obrazu
przestępczości stworzono tzw. „zegar zagrożeń”, gdzie w oparciu o ustalony bezsprzecznie
czas dokonania przestępstwa tworzy się model statystyczny obrazujący rozmieszczenie
zdarzeń w czasie.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że w roku 2019 na terenie miasta Świętochłowice
najwięcej zdarzeń odnotowano w trakcie zmiany III w godz. 2200 - 600 (63,90%), a w drugiej
kolejności na zmianie Il, tj. w godz. 1400 - 220() (21,19%). W rozkładzie tygodniowym występuje
duża zmienność w każdym miesiącu. Sumując jednak dane z poszczególnych miesięcy, można
określić, że w przekroju całego roku najwięcej zdarzeń przestępczych miało miejsce w środy,
piątki i soboty na zmianie II i III. W rozkładzie miesięcznym „zegar zagrożeń” i „geografia
przestępczości” są czynnikami determinującymi dyslokację służby patrolowej oraz rodzaj
przydzielanych jej zadań.
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IV.

Realizacja zadań prewencyjnych w mieście

Dla służby prewencji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach od kilku lat
niezmiennie określa się jako priorytetowe, zadania ukierunkowane na:

a) Realną poprawę stanu zagrożenia przestępczością na terenie miasta Świętochłowice;
b) Poprawę subiektywnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta
Świętochłowice.
Zadania te realizowano w roku 2019, poprzez dyslokację służby patrolowo-obchodowej
w rejony najbardziej zagrożone przestępczością kryminalną.
Przy realizacji wskazanego założenia skupiono się na kierowaniu pozostających
w dyspozycji Wydziału Prewencji sił w rejony zagrożone przestępstwami najbardziej
uciążliwymi dla mieszkańców miasta, opierając się o prowadzone analizy stanu zagrożenia.
Na przestrzeni roku skala zagrożeń w poszczególnych dzielnicach zmieniała się, przy
czym w zasadzie najczęściej jako pierwszą strefę zagrożenia określano rejon dzielnicy
Centrum. Ponadto zwiększone siły policyjne kierowane były w rejon dzielnic Lipiny
i Chropaczów.
Dla zapewnienia pełnej realizacji zadań nakładanych na Policję, w obszarach działania
pokrywających się z kompetencją rzeczową podmiotów pozapolicyjnych, nawiązano
i kontynuowano współpracę w szczególności ze Strażą Miejską w Świętochłowicach, a także
ze Służbą Ochrony Kolei oraz Społeczną Strażą Rybacką.
Biorąc pod uwagę uzyskane w tym zakresie efekty należy stwierdzić, że wypracowany
system organizacji służby patrolowej, kierowanie maksymalnych sił będących w dyspozycji
Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w rejony najbardziej zagrożone przyniosły
pożądany efekt w postaci spadku ilości zdarzeń przestępczych, a przez to utrzymania
zadowalającego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta
Świętochłowice.
Z uwagi na to, że miasto Świętochłowice na tle innych miast aglomeracji śląskiej
postrzegane jest jako „bezpieczne” i jest klasyfikowane w III, najniższej strefie zagrożenia,
pozyskiwanie sił wsparcia OPP w Katowicach jest utrudnione, gdyż siły te standardowo
kierowane są do miast I strefy zagrożenia i do zabezpieczenia dużych imprez masowych.
Niemniej jednak na bieżąco podejmowane są wielopłaszczyznowe działania, dzięki którym
policjanci OPP w Katowicach są stałym elementem systemu służby patrolowej na terenie
miasta Świętochłowice. Z myślą o efektywnym wykorzystaniu wspomnianych sił wsparcia
zaktualizowano, opracowany jeszcze w 2014 r., plan wzmożonych działań prewencyjnych
krypt. „PORZĄDEK”. Założeniem wspomnianego programu jest wykorzystanie otrzymanego
wsparcia do realizacji podstawowych działań prewencyjnych zmierzających do poprawy stanu
bezpieczeństwa oraz subiektywnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dzielnic
zaliczanych do pierwszej strefy zagrożenia. Zgodnie z przytoczonymi powyżej analizami w roku
2019 najczęściej były to dzielnice Centrum, Lipiny i Chropaczów.
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Ponadto funkcjonariusze KMP Świętochłowice realizują działania mające na celu
zapobieganie składowania nielegalnych odpadów na terenie miasta, zgodnie z Decyzją 28/19
Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach z dnia 25.03.2019 r. w sprawie powołania
Grupy ds. Ochrony Środowiska, w zakresie stałego monitorowania miejsc zagrożonych
składowaniem odpadów. Działania te obejmują min:

a)
b)
c)
d)

Kontrolę dzikich wysypisk śmieci;
Prowadzenie rozpoznania terenowego;
Prowadzenie rozpoznania osobowego;
Utrzymywanie kontaktu dzielnicowych z przedsiębiorcami wynajmującymi hale
magazynowe na terenie miasta, informowanie ich o zagrożeniach ze strony
nieuczciwych kontrahentów (np. składowania odpadów w wynajmowanych halach);
e) Kontrole pojazdów mogących przewozić niebezpieczne odpady.

V.

Zoptymalizowanie i ukierunkowanie represji wnioskowomandatowej na sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych

W działaniach prewencyjnych na terenie podległym Komedzie Miejskiej Policji
w Świętochłowicach przyjęto i wdrożono filozofię, zgodnie z którą represja mandatowa
za wykroczenia nie jest celem samym w sobie, jest natomiast narzędziem służącym
do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta. Stąd też w oparciu o zdefiniowany
katalog wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa ukierunkowano działania
policjantów tak, aby bezwzględnie reagowali we wszystkich przypadkach rażącego naruszania
dóbr obywateli, ich bezpieczeństwa, zagrożeń dotyczących mienia komunalnego
i prywatnego, oraz gdy czyny są przejawem chuligaństwa.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania policjanci pionu prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Świętochłowicach ujawnili łącznie 4209 wykroczeń, 3268 z nich zakończono
nałożeniem mandatu karnego, natomiast w przypadku 941 wykroczeń zastosowano
oddziaływanie pozakarne. Sporządzono 240 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Chorzowie, w 655 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku.
W 2019 roku uzyskano wysoki poziom zwalczania wykroczeń. W tym miejscu warto
zwrócić uwagę, że przytłaczająca większość wykroczeń jest ujawniana bezpośrednio przez
patrole policyjne, a tylko ich niewielka cześć pochodzi ze zgłoszeń mieszkańców. W tym
aspekcie osiągnięty wynik należy ocenić pozytywnie, gdyż wskazuje na aktywność policjantów
służby prewencyjnej.

VI.

Wykrywanie i zapobieganie przestępstwom popełnianym przez
nieletnich - charakterystyka przestępczości nieletnich
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W ujęciu statystycznym w roku 2019 odnotowano spadek liczby ujawnionych czynów
karalnych popełnionych przez nieletnich w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dane
te nie obrazują jednak faktycznej przestępczości nieletnich, co jest efektem wprowadzonych
zmian legislacyjnych, a dotyczących prowadzenia czynności w stosunku do nieletnich przez
Sądy oraz zmian wprowadzonych przez Komendę Główną Policji w zakresie statystycznego
ujmowania zdarzeń popełnionych przez nieletnich po ostatecznym zakończeniu postępowania
przez Sądy.
Generalnie należy stwierdzić, że działania podejmowane w Komendzie Miejskiej Policji
w Świętochłowicach przyniosły wymierne efekty. Uwzględniając nowy system naliczania
danych, na który bezpośredni wpływ ma czas prowadzonego postępowania przez Sądy,
osiągnięto wyniki, które obrazuje poniższa tabela:
Czyny karalne

Nieletni sprawcy

2018

2019

dynamika

2018

2019

dynamika

71

50

70,42

32

33

103,13

Przedstawione wyżej dane wskazują na spadek liczby czynów popełnionych przez
nieletnich. Należy jednak zaznaczyć, że celem działalności Nieetatowego Zespołu
ds. Zwalczania Przestępczości i Patologii Nieletnich nie jest kreowanie nieletnich sprawców
czynów zabronionych, a przede wszystkim reakcja na najpoważniejsze przestępstwa
kryminalne zgrupowane w tzw. 7 wybranych kategoriach przestępstw kryminalnych. Pomimo
utrzymującej się na podobnym poziomie liczby odnotowanych czynów popełnionych przez
nieletnich, wypracowane w latach poprzednich metody działania w środowisku nieletnich
przez policjantów Zespołu ds. Zwalczania Przestępczości i Patologii Nieletnich, a szczególnie
systematyczne działania i zaangażowanie własne, pozwoliło na utrzymanie pozytywnego
trendu w tej dziedzinie. W ujęciu ilościowym największą grupę przestępstw dokonywanych
przez nieletnich stanowią uszkodzenia ciała, głównie dokonywane na terenie i w obrębie
placówek oświatowych lub we wzajemnych relacjach uczniów poza terenem szkoły.
Odnosząc się do liczby czynów popełnianych przez nieletnich do ogólnej liczby
przestępstw stwierdzonych w danej kategorii należy wskazać, że nieletni popełnili: 44%
uszkodzeń ciała, 27 % przestępstw z kategorii bójka czy pobicie, 8,3 % przestępstw z kategorii
rozbój, kradzież i wymuszenie, 2,4 % to kradzież cudzego mienia, natomiast 1,5 % przestępstw
popełnionych przez nieletnich to uszkodzenie mienia. Zmniejszająca się populacja nieletnich
nie wpływa na zmniejszenie się skali zjawiska przestępczości wśród nieletnich. Znacząca liczba
nieletnich, popełnia czyny zabronione jeszcze przed ukończeniem 13 roku życia, które
traktowane są jako przejawy demoralizacji. W okresie 12 miesięcy 2019 roku funkcjonariusze
Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach podjęli szereg działań o charakterze
profilaktycznym kierowanych do nieletnich. W okresie ferii zimowych oraz wakacji
przygotowano i wdrożono w życie plan działań pod nazwą „Bezpieczne Ferie 2019 r.”
oraz „Bezpieczne Wakacje 2019 r.” a także kilkakrotnie prowadzono wzmożone działania
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prewencyjne pod kryptonimem: "Nieletni", „"Bezpieczny Weekend”, mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa wśród wypoczywającej młodzieży, jak również przeciwdziałanie
demoralizacji i popełnianiu czynów karalnych przez nieletnich.
Na bieżąco prowadzona jest współpraca z pracownikami OPS, kuratorami sądowymi
oraz pedagogami szkolnymi. Organizowane są spotkania w formie pogadanek z dziećmi
i młodzieżą o szeroko rozumianym bezpieczeństwie i odpowiedzialności za czyny niezgodne
z prawem.
Poniższa tabela prezentuje liczbę spotkań:
Spotkania

2018

2019

z nieletnimi

87

93

z pedagogami

26

28

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach na bieżąco realizują zadania
z przyjętego przez Radę Miejską w 2003 roku Programu Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego „Bezpieczne Świętochłowice”.

VII.

Zjawiska patologii społecznej

Teren podległy Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach obejmuje obszar
miasta, tj. 13,22 km2, na którym zamieszkuje łącznie 46.073 tys. mieszkańców, co daje jedno
z największych zagęszczeń ludności w Europie sięgające blisko 3,5 tys. osób na km 2,
a to stanowi o „wielkomiejskim” charakterze miasta gwarantującym anonimowość w miejscu
zamieszkania i miejscach publicznych. Na terenie miasta Świętochłowice, pomimo znaczącej
poprawy, nadal panują słabe warunki socjalno-bytowe mieszkańców w porównaniu do miast
ościennych.
W wielu przypadkach jedynym źródłem utrzymania rodzin są zasiłki otrzymywane
z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zbieractwo surowców wtórnych. Sytuacja ta, brak
perspektyw życiowych, łatwość zakupu używek głównie w postaci alkoholu, stanowią
doskonałe podłoże do rozwijania się zjawisk patologii społecznej. Z uwagi na to, że rozwój
patologii społecznych wpływa negatywnie na poziom przestępczości, zjawiska te są stale
monitorowane przez Policję.
W ramach działań profilaktycznych, policjanci Nieetatowego Zespołu ds. Profilaktyki
Społecznej, prowadzili wielozakresowe działania skierowane do grup od najmłodszych
po najstarszych mieszkańców Świętochłowic w ramach szeroko pojętej profilaktyki.
W działaniach profilaktycznych wzięło udział ponad 8 tys. mieszkańców Świętochłowic.
Przeprowadzono ponad 200 przedsięwzięć profilaktycznych (spotkania, prelekcje,
akcje profilaktyczne) w ramach zdiagnozowanych obszarów profilaktyki społecznej, które
obejmowały następującą tematykę:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Narkotyki, dopalacze, środki odurzające, alkohol, uzależnienia dzieci i młodzieży;
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
Cyberzagrożenia;
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży;
Przemoc w rodzinie;
Bezpieczeństwo seniorów;
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;
Handel ludźmi.

W roku 2019 zorganizowano łącznie 3 debaty społeczne z mieszkańcami na temat
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”.
W ramach zwalczania zjawisk patologii społecznej oraz zagrożeń wpływających
na poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Świętochłowic, policjanci wykorzystują
narzędzie, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce.
Poniższa tabela obrazuje dane dotyczące zagrożeń naniesionych przez mieszkańców
na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa:
Liczba zagrożeń na KMZB na terenie podległym KMP Świętochłowice
za okres 12 miesięcy 2019 roku
Zagrożeń
łącznie

Potwierdzone/
Potwierdzone/
Potwierdz.
Niepotwierdzone
przekazane poza wyeliminowane
Policję

Żart/
pomyłka

291

102

32

136

21

Akty wandalizmu

12

2

1

9

0

Dzikie wysypiska śmieci

10

3

0

7

0

Grupowanie się małoletnich
zagrożonych demoralizacją

15

3

4

8

0

Miejsca niebezpiecznej
działalności rozrywkowej

2

1

0

1

0

Nielegalna wycinka drzew
Nielegalne rajdy samochodowe
Nieprawidłowe parkowanie

1
3
42

0
0
30

0
0
0

1
2
12

0
1
0

Niewłaściwa infrastruktura
drogowa

29

1

15

5

0

Przekraczanie dozwolonej
prędkości

30

19

0

3

8

Kategorie zagrożeń
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Spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych

128

31

11

74

12

Używanie środków odurzających

10

2

0

8

0

Wałęsanie się bezpańskie psy

1

0

0

1

0

Zła organizacja ruchu drogowego

5

3

0

2

0

Poruszanie się quadami
po terenach zielonych

2

0

0

2

0

Żebractwo

1

0

0

1

0

Funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych realizują program MSWiA „Dzielnicowy bliżej
nas”. Głównym filarem rządowego programu jest wypracowana w województwie śląskim
"Nowa koncepcja pracy dzielnicowych", której podstawowym założeniem jest uspołecznienie
jego roli poprzez wyjście naprzeciw potrzebom związanym z poczuciem bezpieczeństwa
mieszkańców. W ramach prowadzonych działań w 2019 roku, odbyli łącznie 382 spotkania
z mieszkańcami miasta, w trakcie których poruszano tę tematykę. Podczas prowadzonych
przedsięwzięć profilaktycznych, spotkań, debat, festynów prowadzono aktywną promocję
"Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz aplikacji "Moja Komenda".
Policjanci w trakcie spotkań z mieszkańcami miasta, kładą duży nacisk na dotarcie
do jak największej liczby osób, by poznać ich problemy lokalne oraz aktywnie promować
narzędzie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, czy aplikacji umożliwiającej nawiązanie
szybkiego kontaktu z dzielnicowym, jakim jest „Moja Komenda”.

VIII.

Alkoholizm

Nie da się zaprzeczyć, że na terenie działania KMP w Świętochłowicach problem
alkoholizmu wśród społeczeństwa występuje i ma wpływ na poziom ogólnego bezpieczeństwa
mieszkańców. Problem ten ma znaczny wpływ na liczbę przestępstw i wykroczeń, ponieważ
w celu zdobycia środków pieniężnych na zakup alkoholu często zmusza ludzi do wejścia
na ścieżkę przestępczą. Brak możliwości zagospodarowania wolnego czasu, mimo wciąż
rozwijających się perspektyw na terenie miasta, skierowanych w stronę młodzieży, powoduje
wśród młodych ludzi brak zaangażowania w zakresie jego efektywnego wykorzystania oraz
podejmowania nowych wyzwań. Równie zauważalny staje się alkoholizm "spadkobierczy" skłonność dziedziczona od rodziców. Zwrócić uwagę należy również na środowisko starszych
kolegów, którzy promują złe wzorce.
W skrajnych przypadkach nieletni będący w stanie nietrzeźwym umieszczani są w Izbie
Wytrzeźwień, jednak jak wskazują statystyki, nie są to przypadki liczne – w roku 2019 –
3 osoby.
Działalność profilaktyczna Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach oparta jest
na stałej współpracy z niżej wymienionymi podmiotami:

a) Ośrodek Pomocy Społecznej;
b) Izba Wytrzeźwień - Chorzów;
c) Centrum Integracji Społecznej;
d) Program Aktywności Społecznej;
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e) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
f) Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
g) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie;
h) Klub Abstynenta - „Spróbuj z Nami”;
i) Stacja Sanepidu w Chorzowie;
j) Organizacja IOGT.
Dla ograniczenia skutków zjawiska alkoholizmu główne działania prowadzone są przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w którym to gremium aktywnie
uczestniczył wytypowany policjant Wydziału Prewencji) oraz Ośrodek Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W działania profilaktyczne zaangażowano pracowników Stacji Sanepidu w Chorzowie.
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach prowadząc działania zmierzające
do ograniczenia negatywnych skutków opisywanego zjawiska ujawnili i zabezpieczyli łącznie
42,25 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy. W wyniku przeprowadzanych w 2019 r.
interwencji, do Izby Wytrzeźwień doprowadzono łącznie 834 osoby.
Na terenie podległym KMP Świętochłowice, ujawniono łącznie 2643 wykroczenia
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, z art. 43'pkt 1 i 2 . Funkcjonariusze Rewiru
Dzielnicowych skierowali 45 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

IX.

Narkomania

Problem narkomani wśród mieszkańców Świętochłowic niestety nie jest zjawiskiem
marginalnym i jest równie istotny jak problem alkoholizmu. Dopalacze to w ostatnim czasie
jeden z głównych tematów poruszających opinię publiczną. Doprowadzają do szczególnie
ciężkich uzależnień i coraz częściej bywają także przyczyną śmierci młodych ludzi. Trwają
kampanie informacyjne i profilaktyczne, również akcje przeciw dopalaczom, gdyż
problematyka dopalaczy jest ściśle powiązana z przestępczością narkotykową.
Świętochłowiccy kryminalni, których zadania opierają się głównie na pracy
operacyjnej, rozpracowują środowiska przestępcze związane z tą formą przestępczości,
prowadząc równocześnie stałą współpracę ze Stacją Sanepidu w Chorzowie. Równolegle
na bieżąco prowadzone są zakrojone na szeroką skalę działania profilaktyczne, za które
odpowiedzialni są policjanci nieetatowego zespołu ds. Zespołu Profilaktyki Społecznej.
Podczas tych działań, głównym zadaniem policjantów jest dotarcie do jak największego grona
odbiorców i uświadamianie ich na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków
i dopalaczy, nie chodzi tu tylko o aspekty prawne ale również zdrowotne.
W ramach przeciwdziałania zjawisku narkomanii, nawiązano ścisłą współpracę z Izbą
Celną w Katowicach, w wyniku czego do wspólnych działań zaangażowano przewodnika
z psem służbowym. Efektem podjętej inicjatywy, było zatrzymanie kilku osób posiadających
substancje zabronione w trakcie imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta.
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W dalszym ciągu najpopularniejszymi dostępnymi środkami psychoaktywnymi są amfetamina
oraz marihuana.
W 2019 roku świętochłowiccy funkcjonariusze zabezpieczyli środki psychoaktywne
w ilości:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

X.

Amfetamina 9009,8 g brutto;
Haszysz 29,4 g brutto;
Marihuana 709,4 g brutto;
Ekstazy 34 tabletki;
MDMA 215 g brutto;
Metaamfetamina 112,3 g brutto.

Ważniejsze inicjatywy profilaktyczne:
a) Realizacja projektu profilaktycznego „JUDO jak się UDO”;
b) IV Turniej Szachowy o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach
pn. „Narkotyki, dopalacze zabijają”;

c) Zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców pomiędzy
KMP Świętochłowice a Centrum Handlowym „Atrium”:

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

XI.

Akcja profilaktyczna „Bilet na basen zamiast mandatu”;
Akcja „Bezpieczne Ferie 2019”;
Akcja „Bezpieczne Wakacje 2019”;
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły";
Akcja "Bezpieczny przedszkolak”;
„III Miejski Tydzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”;
Działania w ramach kampanii „Z młodym kierowcą po doświadczenie”;
Cykl spotkań z seniorami w ramach zawartego porozumienia z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej „Co by starzykom żyło się lepij”.

Prostytucja i wykorzystanie seksualne

W roku 2019 na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach
stwierdzono 6 przestępstw z art. 197 kk (zgwałcenie).
Na terenie miasta nie są rozlokowane hipermarkety czy rozbudowane galerie
handlowe, stąd też nie stwierdzono charakterystycznych dla tego typu obiektów zjawiska
prostytuowania się nieletnich w ramach tzw. sponsoringu. Nie stwierdzono występowania
zjawiska handlu ludźmi. Z posiadanych informacji wynika również, iż na terenie miasta
nie występuje zjawisko prostytucji przydrożnej.
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XII.

Przemoc w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym, na terenie działania Komendy Miejskiej Policji
w Świętochłowicach, funkcjonariusze wszczęli w 79 przypadkach procedurę niebieskiej karty.
Sprawcami w 71 przypadkach byli mężczyźni, w 8 kobiety. Łącznie ujawniono 121 osób
dotkniętych przemocą. Wszystkie rodziny, których dotyczyły przeprowadzone interwencje
w ramach procedury „niebieskiej karty” zostały objęte nadzorem przez funkcjonariuszy
Rewiru Dzielnicowych.
Na terenie Świętochłowic, funkcjonuje zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
przemocy domowej. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji,
Straży Miejskiej, Zespołu Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie,
Prokuratury Rejonowej w Chorzowie, Gimnazjów nr 4 oraz nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 17,
Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy „Przystań”, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Zespół spotyka
się raz na kwartał w każdą przedostatnią środę miesiąca. Wszystkich członków Zespołu
obowiązuje zasada tajności przekazywanych na posiedzeniach informacji.
W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego działają grupy robocze. Spotkania grup
roboczych odbywają się w zależności od potrzeb w Ośrodku Wsparcia „TĘCZA”
w Chropaczowie przy Placu Zawadzkiego 8.
W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej, KMP w Świętochłowicach kontynuuje
współpracę ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Świętochłowicach „Przystań” (działającym w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej).
Informacje i apele na temat występowania zjawiska przemocy domowej, wielokrotnie były
publikowane na stronie internetowej świętochłowickiej jednostki.
Ponadto Zarządzeniem Nr 506/09 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia
2.10.2009 r., powołano Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz dzieci i rodzin
wieloproblemowych. Do zadań Zespołu w szczególności należy szybki przepływ informacji
i reagowanie na problemy społeczne, pomoc dziecku i rodzinie, współpraca między służbami
działającymi na polu pomocy i wsparcia społecznego w lokalnym środowisku. Zespół spotykał
się w Ośrodku Pomocy Społecznej raz na kwartał lub w razie potrzeby częściej.

XIII.

Bezdomność i żebractwo

Obszary w których mogą przebywać osoby bezdomne (pustostany, kanały
ciepłownicze, okolice mostów) są stale monitorowane przez funkcjonariuszy Komendy
Miejskiej Policji w Świętochłowicach, realizujących na co dzień służbę patrolową
we współpracy ze Strażą Miejską i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W przypadku
ujawnienia takich osób policjanci wskazują instytucje pomocowe, do których można się zgłosić
w szczególności w porze zimowej. Nawiązano współpracę z lokalnymi mediami, zamieszczono
komunikaty na stronie internetowej jednostki.
Policjanci nie ujawnili osób popełniających wykroczenie żebractwa.
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XIV.

Subkultury, sekty i nowe ruchy religijne

Na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach
funkcjonariusze przeprowadzają dziennie około 26 interwencji zarówno publicznych,
jak i domowych. W analizowanym okresie nie stwierdzono istotnych różnic
w przeprowadzanych interwencjach w zależności od dzielnicy miasta. Chcąc osiągnąć dobrą
skuteczność, a tym samym podjąć interwencję w jak najkrótszym czasie, należy do służby
w terenie skierować jak największą liczbę funkcjonariuszy. Liczbę funkcjonariuszy,
realizujących stricte zadania prewencyjne w Komendzie Miejskiej Policji przedstawia poniższa
tabela. Codziennie kierowanych jest do służby prewencyjnej 16 funkcjonariuszy tut. jednostki,
nie wliczając do tego funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Kryminalnego,
którzy w terenie realizują inne niż typowo prewencyjne zadania.

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Liczba funkcjonariuszy
skierowanych do służby

6205

6625

6377

6236

5954

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Liczba interwencji

11365

10866

10070

9773

9501

Jak można zauważyć liczba skierowanych do służby w KMP Świętochłowice utrzymuje
się na tle innych jednostek garnizonu śląskiego na dobrym poziomie, przy jednoczesnym
systematycznym spadku liczby przeprowadzanych interwencji, co jest bardzo dobrą
tendencją. Na spadek liczby interwencji, szczególnie w dzielnicach Lipiny i Chropaczów
w ostatnich dwóch latach niewątpliwie ma wpływ zamknięcie sklepów nocnych i zakaz handlu
alkoholem w godzinach nocnych na terenie miasta.
Na terenie podległym KMP Świętochłowice, nie stwierdzono występowania
destrukcyjnych subkultur młodzieżowych, sekt i nowych ruchów religijnych. Istotny problem
stanowią natomiast nieformalne grupy pseudokibiców piłkarskich skupionych wokół klubów
KS RUCH Chorzów i KS Górnik Zabrze. Na terenie każdej z dzielnic Świętochłowic zamieszkują
pseudokibice bezpośrednio związani z tzw. bojówką oraz fan clubami klubu Ruch Chorzów.
W dzielnicy Lipiny i Chropaczów zamieszkują także pojedyncze osoby powiązane z klubem
antagonistycznie nastawionym do Ruchu, tj. Górnikiem Zabrze. Zagadnienie to jest
przedmiotem szczegółowego rozpoznania przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego.
W związku z ruchami pseudokibiców szczególnie na terenie dzielnicy Lipiny
i Chropaczów doszło do kilku zdarzeń przestępczych. Ponadto w ostatnich latach są zgłaszane
interwencje świadczące o przemieszczaniu się takich grup. Części zgłoszeń nie potwierdzono,
a osoby wobec których podejmowano niektóre interwencje nie były związane w żaden sposób
ze środowiskiem pseudokibiców. Miasto Świętochłowice na tle innych miast aglomeracji
śląskiej postrzegane jest jako bezpieczne i jest klasyfikowane w III, najniższej strefie
zagrożenia, pozyskiwanie sił wsparcia OPP w Katowicach jest utrudnione, gdyż siły
te standardowo kierowane są do miast I strefy zagrożenia i do zabezpieczenia dużych imprez
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masowych. Niemniej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta, tym
samym zapobieżeniu aktom wandalizmu, jak również zapobieżeniu występowania
przestępstw i wykroczeń w tym rejonie za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach w rejony powyższe systematycznie kierowane były siły wsparcia z Oddziałów
Prewencji Policji w Katowicach.
Ilość pozyskiwanych funkcjonariuszy do pomocy, którzy praktycznie zawsze byli
kierowani w rejon Lipin i Chropaczowa przedstawia poniższa tabela.

Siły OPP wraz z NGW

2017
986

2018
527

2019
1568

Ponadto na podstawie porozumienia kierowano do służby w ostatnich latach funkcjonariuszy w ramach tzw. służby ponadnormatywnej, jak również słuchaczy Szkoły Policji
w Katowicach, którzy patrolowali pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy ulice miasta
Świętochłowic.

XV.

Realizacja zadań w zakresie służby ruchu drogowego

W okresie 2019 roku na drogach Świętochłowic doszło ogółem do 22 wypadków
drogowych w ujęciu statystycznym, w których 24 osób zostało rannych. W analizowanych
okresie 2019 roku odnotowano jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Zanotowano
413 kolizji drogowych, w których powstały jedynie straty materialne. Stanowi to łącznie
435 zdarzeń drogowych. W 2019 roku w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego 2018
w zakresie zdarzeń drogowych odnotowano tendencje wzrostową. Na ten stan rzeczy złożył
się spadek liczby wypadków drogowych o 3 oraz wzrost kolizji drogowych o 27.
Na ogólną liczbę zdarzeń drogowych z winy kierującego odnotowano 370 zdarzeń,
co stanowi 89,6 % ogółu zdarzeń, w tym najczęstszymi były:

a) Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 98 zdarzeń;
b) Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 92 zdarzenia;
c) Nieprawidłowe cofanie - 48 zdarzeń.
Z winy pieszego odnotowano 5 zdarzeń, co stanowi 1,2 % ogółu zdarzeń, w tym:

a) Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem - 4 zdarzenia;
b) Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 1 zdarzenie.
Z pozostałych przyczyn odnotowano 38 zdarzeń, co stanowi 9,2 %, w tym najczęstszymi były:

a) Zwierzęta na drodze - 9 zdarzeń;
b) Stan jezdni - 28 zdarzeń;
c) Inne - 1 zdarzenie.
Przedmiotowe dane wskazują, że ciągle głównymi przyczynami kolizji drogowych
są proste błędy wynikające z łamania podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu
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drogowym, które najczęściej wynikają z braków w zakresie techniki jazdy oraz
nierespektowania praw innych uczestników ruchu. Zatem wbrew obiegowym opiniom
bezpieczeństwu na drogach miasta Świętochłowice nie zagrażają „piraci drogowi” a tzw.
zwykli kierowcy popełniający drobne wykroczenia skutkujące zdarzeniami drogowymi.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie liczby zdarzeń drogowych i ofiar:
Rok

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2018
2019

25
22

0
1

26
24

386
413

dynamika

88%

100 %

92,3 %

107 %

Na terenie miasta Świętochłowice w 2019 roku odnotowano 10 zdarzeń drogowych
spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu (stan na dzień 31.12.2019), co daje
wzrost w liczbach bezwzględnych o 5 w stosunku do analizowanego roku ubiegłego 2018
(2,3 % ogółu zdarzeń).
Powyższe dane wskazują, że przy stale rosnącej liczbie pojazdów na terenie miasta
i praktycznie niezmiennej infrastrukturze drogowej stan bezpieczeństwa na drogach miasta
Świętochłowice uległ znikomemu pogorszeniu, mierząc go liczbą zdarzeń drogowych. Pomimo
odnotowania bowiem spadku liczby wypadków drogowych oraz liczby osób rannych,
jednocześnie wzrosła liczba osób zabitych. Nastąpił również wzrost liczby zdarzeń w postaci
kolizji, gdzie powstały wyłącznie straty materialne.
Tabela poniżej obrazuje zestawienie ujęć nietrzeźwych kierujących przez
funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego:
Rok

178a §1 kk

87 §1 kw

87 §la kw

87 §2 kw

Razem

2018
2019

54
37

33
31

55
52

40
33

182
153

dynamika

68,5 %

93,9 %

94,5 %

82,5 %

83,5 %

Niezależnie od danych statystycznych służba ruchu drogowego nieustannie czuwa, aby
eliminować z ruchu tych uczestników, którzy stwarzają najwyższe zagrożenie zarówno dla
siebie jak i przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Największy nacisk kładzie się
tu na eliminację z ruchu jej nietrzeźwych uczestników, z drugiej strony na działania represyjne
wobec tych uczestników ruchu, którzy swoim zachowaniem w sposób oczywisty i rażący godzą
w zasady bezpieczeństwa ruchu łamiąc podstawowe przepisy prawa o ruchu drogowym.
W roku 2019 położono duży nacisk na adekwatność represji w stosunku
do ujawnionych zagrożeń w ruchu drogowym, dlatego też w głównej mierze podjęto działania
ukierunkowane na dyscyplinowanie kierujących pojazdami, albowiem jak to wykazano
dokonując analizy przyczyn zdarzeń drogowych, to właśnie kierujący byli sprawcami
przytłaczającej ilości zdarzeń drogowych. Stąd też oprócz badań stanu trzeźwości (w 2019 roku
policjanci WRD przeprowadzili w sumie 130482 badań stanu trzeźwości kierujących) położono
duży nacisk na przestrzeganie dopuszczalnych prędkości jazdy, respektowanie znaków
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drogowych oraz przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Zwrócono także uwagę
na zagrożenie, jakie niosą piesi użytkownicy ruchu drogowego, którzy często w sposób
nieprawidłowy korzystają z jezdni lub przekraczają jezdnię w miejscach niedozwolonych,
powodując zagrożenie w ruchu drogowym. Podobnie jak w działaniach prewencyjnych
dla dyslokacji i zadaniowania służby ruchu drogowego bardzo ważne znaczenie ma analiza
zagrożeń budowana w oparciu o rozmieszczenie przestrzenne zdarzeń oraz „zegar zagrożeń”.
Prowadzone w tym względzie analizy prowadzą do ogólnego wniosku, że największe
zagrożenie na terenie miasta powstaje na głównych ciągach komunikacyjnych - trasach
przelotowych o znaczeniu tranzytowym. I tak najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano
w ciągu ulic (łącznie z rejonami skrzyżowań tych ulic).
Zdarzenia drogowe ze względu na miejsce ich powstania według stanu na dzień 31.12.2019
przedstawiają się następująco:

1. Bytomska, Katowicka - 150 zdarzeń drogowych, w tym 144 kolizje i 6 wypadków
drogowych;
2. Drogowa Trasa Średnicowa - 84 zdarzenia drogowe, w tym 79 kolizji i 5 wypadków
drogowych;
3. Wojska Polskiego - 34 zdarzenia drogowe, w tym 32 kolizje i 2 wypadki drogowe;
4. Chorzowska- 19 zdarzeń drogowych, w tym 18 kolizji i 1 wypadek drogowy.
W omawianym okresie 2019 roku najwięcej wypadków odnotowano w piątki (7)
i soboty ( 5). Natomiast w kategorii kolizji drogowych najwięcej takich zdarzeń odnotowano
w czwartki - 79 zdarzeń, w piątki - 73 oraz w środy - 70 kolizji. Dla porządku należy jeszcze
dodać, że w rozkładzie dobowym najwyższe zagrożenie, jeśli chodzi o wypadki drogowe
występuje pomiędzy godz. 1O00 a 1100, a w przypadku kolizji przedział czasowy pomiędzy
1500 - 1600.
Poza działaniami represyjnymi mającymi na celu eliminację z ruchu drogowego
nietrzeźwych uczestników prowadzono okresowo wzmożone działania prewencyjnokontrolne ukierunkowane na dyscyplinowanie osób naruszających przepisy prawa o ruchu
drogowym, a przez to stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruch. Działania te były
na ogół koordynowane przez KWP w Katowicach i prowadzono je według ściśle określonych
schematów.
W celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg funkcjonariusze
WRD KMP Świętochłowice podjęli szereg działań profilaktycznych związanych z poprawą
infrastruktury drogowej. Ponadto policjanci WRD przeprowadzili działania związane
z poprawą bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Zaangażowanie
funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
przyczyniło się do tego, iż w 2019 roku na terenie KMP Świętochłowice nie odnotowaliśmy
zdarzeń drogowych z udziałem „NURD” ze skutkiem śmiertelnym.
Innym obszarem działania Wydziału Ruchu Drogowego było zabezpieczanie ruchu
drogowego, wspólnie z innymi służbami policyjnymi oraz Strażą Miejską, podczas imprez
organizowanych na terenie miasta. W szczególności podczas imprez sportowych
jak i zgromadzeń publicznych. Przyjęty model działania pozwolił na bezpieczne
przeprowadzenie wszystkich imprez bez poważniejszych zakłóceń w organizacji ruchu
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drogowego na terenie miasta. W toku realizowanych czynności policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego ujawniali różnorakie nieprawidłowości w organizacji ruchu drogowego oraz stanie
infrastruktury drogowej, na bieżąco kierując do zarządców dróg wnioski związane
z inżynierią drogową (organizacją ruchu, uszkodzenia nawierzchni, oznakowanie). Opiniowano
także projekty zmian w organizacji ruchu na stałe oraz na czas remontów i prac w pasie
drogowym.

XVI.

Czas reakcji na zdarzenia

Dla pełnej oceny efektywności pracy Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
poniższa tabela przedstawia średni czas reakcji na zdarzenie - zdarzeń pilnych, zwykłych
i wszystkich łącznie:
Czas/rok

2015

2016

2017

2018

2019

pilne

7:33

5:49

4:58

5:34

6:20

zwykłe

10:39

9:13

8:11

9:45

9:23

łączny

10:27

8:56

7:51

9:20

8:57

Przedstawione powyżej dane wskazują, że czas podejmowanych czynności przez
funkcjonariuszy Policji od chwili zgłoszenia zdarzenia/interwencji niezależnie od rejonu miasta
Świętochłowice w zależności od rozlokowanych w rejonie patroli rozkłada się równomiernie.
Czas ten należy do jednego z najlepszych w garnizonie śląskim.

XVII. Zabezpieczenie zaplecza logistycznego Komendy Miejskiej Policji
w Świętochłowicach w roku 2019
Rok 2019 był kolejnym rokiem, w trakcie którego Komendanci szczebla miejskiego
nie byli dysponentami środków budżetowych. W związku z powyższym Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach na bieżąco regulowała wszelkie zobowiązania finansowe wobec
policjantów pracowników Policji, również w sferze tzw. wydatków rzeczowych. Potrzeby
wynikające z codziennego funkcjonowania jednostki są jednak na tyle duże, że przedłożono
władzom samorządowym wnioski o wsparcie finansowe jednostki. Dzięki osobistemu
zaangażowaniu Prezydenta Miasta Świętochłowice jednostka policji uzyskała znaczące
wsparcie, które w roku 2019 osiągnęło poziom 140 000 zł.
Wspomniana kwota przekazana w ramach Funduszu Wsparcia Policji została
przeznaczona na:

a)
b)
c)
d)

Służby ponadnormatywne - 45 000 zł.;
Nagrody dla policjantów - 20 000 zł.;
Zakup 2 radiowozów - 70 000 zł.;
Służby ze słuchaczami SP Katowice - 5 000 zł.
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XVIII. Działania
ratowniczo–gaśnicze
oraz
zagrożenia
występujące na terenie Świętochłowic w roku 2019
W 2019 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP)
w Świętochłowicach brała udział w 966 działaniach interwencyjnych, w tym w 888 na terenie
miasta Świętochłowice. W roku 2018 strażacy uczestniczyli w 797 działaniach
interwencyjnych. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano więc 14-procentowy wzrost
liczby zdarzeń.
Na przestrzeni ostatnich 10 lat najwięcej interwencji podejmowaliśmy w 2019 roku:
Działania
interwencyjne

ilość w poszczególnych latach
2010 2011 2012

2013

2014

2015 2016 2017 2018 2019

na terenie
Świętochłowic

790

755

711

660

531

623

711

634

733

888

poza terenem
Świętochłowic

30

17

19

25

22

27

20

48

64

78

Razem

820

772

730

685

553

650

731

682

797

966

W 2019 r. zastępy z tutejszej JRG uczestniczyły w 78 działaniach na terenie innych miast:

a)
b)
c)
d)
e)

Chorzów – 52;
Ruda Śląska – 18;
Bytom – 5;
Siemianowice Śląskie – 2;
Zabrze – 1.

Ogółem 154 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z miast sąsiednich interweniowały
w 127 zdarzeniach powstałych na terenie Świętochłowic:

a) Pożary – 51;
b) Inne miejscowe zagrożenia (zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego
i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, którym zapobieżenie lub którego
usunięcie nie wymaga nadzwyczajnych środków) – 55,

c) Alarmy fałszywe – 21.
Zastępy PSP spoza Świętochłowic brały udział w zdarzeniach, których usuwanie skutków
wymagało większej ilości sił i środków, niezbędna była drabina mechaniczna lub inne pojazdy
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i sprzęt specjalistyczny (np. pojazdy ratownictwa technicznego) lub świętochłowicka
JRG zajęta była prowadzeniem, w tym samym czasie, innych działań ratowniczych. Operacyjne
wsparcie przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 w 2019 roku
obejmowało 48 działań interwencyjnych (5,4 % wszystkich działań), natomiast w 2018 r. –
OSP Świętochłowice 1 brało udział w 51 akcjach ratowniczo - gaśniczych (6,5 %).
Na ogólną liczbę 888 działań interwencyjnych w 2019 roku składało się:

a) 218 pożarów;
b) 591 innych miejscowych zagrożeń;
c) 79 alarmów fałszywych.
W ubiegłym roku, w porównaniu do 2018 roku, nastąpił 17 % spadek liczby pożarów oraz
35% wzrost liczby miejscowych zagrożeń. Liczba alarmów fałszywych pozostała
na niezmienionym poziomie (ponad 50% z nich to alarmy fałszywe w dobrej wierze). Na wzrost
liczby miejscowych zagrożeń w roku 2019 miała przede wszystkim zwiększona liczba
interwencji których przyczyną był silny wiatr oraz zły stan techniczny budynków. W 2019 r.
pożary stanowiły 24,6 % wszystkich zdarzeń, w 2018 r. - 33,6 % wszystkich zdarzeń;
w 2017 roku - 32,5 %, w roku 2016 - 36,9.
W ciągu ostatnich 10 lat pożary stanowiły 38,7 % wszystkich zdarzeń, 53,1 % - inne miejscowe
zagrożenia, pozostałe to alarmy fałszywe (8,2 % wszystkich zdarzeń). Analizując liczbę pożarów
w poszczególnych miesiącach 2019 r., zauważa się, że najwięcej pożarów powstało w marcu
i kwietniu (33 zdarzenia każdego miesiąca); były to głównie pożary traw oraz pożary
kontenerów na śmieci, najmniej natomiast pożarów powstało w miesiącu listopadzie. Liczba
miejscowych zagrożeń w stosunku do roku 2018 wzrosła o 35%, co stanowi wzrost
o 153 interwencje.
Zmniejszyła się ilość zdarzeń związana z uwolnieniem tlenku węgla z 58 do 50 zdarzeń,
co stanowi spadek o 14% w stosunku do roku 2018. Nie odnotowano zdarzeń spowodowanych
opadami śniegu podobnie jak w roku 2018 - dla porównania w roku 2017 było ich 18. Najwięcej
innych miejscowych zagrożeń powstało w czerwcu (76 zdarzeń) oraz lipcu (70). Zdarzenia
te w głównej mierze związane były z usuwaniem skutków silnych wiatrów oraz gwałtownych
opadów atmosferycznych bądź usuwania rojów owadów błonkoskrzydłych. W latach 2010 2019 JRG PSP gasiła średnio 270 pożarów rocznie. W 2019 roku na terenie Świętochłowic
powstało 218 pożarów, wszystkie z nich ze względu na wielkość zostały zakwalifikowane jako
małe (ich wielkość nie przekraczała 70 m2 powierzchni lub 350 m3 kubatury (dotyczy spalonych
lub zniszczonych obiektów) lub do 1 ha powierzchni (dotyczy spalonych traw lub nieużytków.
W roku ubiegłym nie odnotowano pożarów średnich, dużych oraz bardzo dużych. W 2019
roku w pożarze śmierć poniosła jedna osoba (pożar transformatora przy ul. Sądowej w dniu
25 września), natomiast w pozostałych pożarach w sumie 5 osób zostało rannych - co stanowi
spadek o 13 osób względem roku 2018. Średnia liczba pożarów powstałych w budynkach
mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych w ostatnich 10 latach wynosi 53. W 2019 roku
odnotowano 53 takich pożarów, czyli o 13 pożarów mniej niż rok wcześniej, co stanowi spadek
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o 20 %. Licząc od roku 2010 najczęściej do pożarów w budynkach mieszkalnych dochodziło
w 2018 r., a najrzadziej w roku 2010. Najwięcej pożarów (23) powstało w budynkach
mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej.
W porównaniu do roku poprzedniego ilość pożarów w budynkach MPGL zmalała o 13 zdarzeń.
W porównaniu do roku 2018 ilość pożarów w budynkach stanowiących własność osób
fizycznych nie zmieniła się. Najczęstszą przyczyną pożarów w budynkach mieszkalnych była
niewłaściwa eksploatacja przewodów kominowych, związana z brakiem kontroli przewodów
kominowych i brakiem ich okresowego czyszczenia (22 zdarzenia).
Inne przyczyny pożarów to:

a) Nieostrożność osób przy posługiwaniu się urządzeniami grzewczymi, kuchenkami,
piecami – 17;
b) Podpalenia – 7;
c) Zaprószenie – 3;
d) Zwarcie w instalacji elektrycznej – 3;
e) Nieustalona – 1.
W stosunku do roku poprzedniego liczba pożarów traw utrzymała się na zbliżonym
poziomie; w 2019 r. takich pożarów powstało 40, a w 2018 - 43. Spadła natomiast liczba
pożarów dzikich wysypisk i kontenerów na śmieci; w 2018 r. powstało ich 91, a w 2019 roku 71. W ciągu ostatnich lat istotnym zagrożeniem są również pożary sadzy w kominach, w roku
2019 było ich 21. Ich przyczyn należy upatrywać w braku czyszczenia przewodów kominowych,
braku właściwej konserwacji i utrzymania przewodów kominowych w należytym stanie
technicznym, a także w spalaniu odpadów w piecach. W 2019 roku JRG uczestniczyła
w 50 działaniach interwencyjnych związanych z narażeniem osób przebywających
w mieszkaniach na ekspozycję tlenku węgla z czego przy 25 wzbudzona została czujka tlenku
węgla zamontowana przez właścicieli lokalów mieszkalnych. Poprzez zatykanie kratek
wentylacyjnych, brak otworów nawiewowych w drzwiach łazienkowych oraz szczelne
zamykanie okien plastikowych użytkownicy lokali mieszkalnych pogarszają warunki wentylacji
grawitacyjnej.
W 2019 r. w zdarzeniach związanych z uwolnieniem się tlenku węgla zostało
poszkodowanych 29 osób (w tym 4 dzieci), co stanowi spadek w stosunku do roku 2018,
w którym poszkodowanych było 40 osób (w tym 16 dzieci), wszystkie osoby poszkodowane
zostały przekazane Zespołom Ratownictwa Medycznego, które w większości przypadków nie
zdecydowały o konieczności przetransportowania ich do szpitala.
Na terenie miasta występują przypadki, gdzie lokatorzy budynków mieszkalnych korzystają
z urządzeń grzewczych zasilanych butlami zawierającymi propan-butan, pomimo tego,
że do budynków, które zamieszkują, doprowadzona została instalacja gazowa na gaz ziemny.
Zabronione jest stosowanie w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej
(§ 157 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Pozostawianie bez dozoru potraw
na kuchenkach (gazowych, elektrycznych) spowodowało w roku 2019 konieczność
14 - krotnych działań interwencyjnych strażaków.
Najczęstszą przyczyną powstania wszystkich pożarów w 2019 r. były podpalenia (152).
Obejmują one przede wszystkim pożary traw oraz kontenerów na śmieci. Podpalenia były
przyczyną ok. 70% wszystkich pożarów w 2019 roku, podobnie jak w roku 2018. W roku 2017
udział podpaleń w pożarach wyniósł 75 %; w 2016 roku - 82 %, w 2015 roku - 81 %, w 2014
roku - 75 %, w 2013 roku - 70 %. W 2019 roku udział pożarów powstałych na skutek
zaprószenia ognia był niższy o 40 % w porównaniu do roku poprzedniego - 12 interwencji
w roku 2019, względem 20 interwencji w roku 2018.
Spośród 36 budynków mieszkalnych wysokich, większość z nich nie wyposażono
w instalacje wodociągowe przeciwpożarowe. Wyjątek stanowi 14 budynków
zlokalizowanych przy ulicach: Granitowej 2 i 4, Świętokrzyskiej 24, Beskidzkiej 2 oraz 5,
Chorzowskiej 22, Krasickiego 9-13, Stawowej 30, Szczytowej 1, Górnej 20, Jodłowej 21-27,
Jodłowej 29-35, Tatrzańskiej 6, Polnej 17. Gdzie wykonano obowiązki nałożone w decyzjach
administracyjnych wydanych przez komendanta miejskiego PSP. Tylko 2 budynki zostały
wyposażone w urządzenia do oddymiania klatek schodowych: przy ul. Stawowej 30
oraz Górnej 20. W 2019 roku najwięcej pożarów powstało w dzielnicach Chropaczów (66)
oraz Centrum - (66) - co stanowi odpowiednio po 30,2%. Najmniej pożarów odnotowano
w dzielnicy Piaśniki - 20 (9,1 %). Biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat, należy zauważyć,
że najwięcej pożarów powstało w dzielnicy Centrum (łącznie 831), a najmniej w dzielnicy
Piaśniki (287).
Średni czas dojazdu pojazdów gaśniczych do pożarów na terenie powiatu - wyłączając
pożary traw - wyniósł 5 minut i 34 sekundy.
Poniżej przedstawia się wybrane zdarzenia powstałe w 2019 roku:

a) 9-11 marca 2019
W wyniku oddziaływania silnego wiatru tutejsza komenda podjęła blisko 30 interwencji
na terenie miasta Świętochłowice związanych z usuwaniem skutków złych warunków
atmosferycznych.

b) 22 kwietnia 2019
Zarwanie belek stropowych w budynku 4-kondygnacyjnym przy ul. Wallisa 7.
W działaniach brało udział 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej (17 strażaków),
w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Radzionków, Grupa
Operacyjna KW PSP, jeden zastęp OSP Świętochłowice 1 (5 druhów) oraz PINB.
Z mieszkań ewakuowano w sumie 17 , w tym 7 dzieci.

c) 22 czerwca
Rozpylenie gazu pieprzowego w sklepie Aldi, ul. Łagiewnicka 70. W działaniach brały
udział 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej (9 strażaków). Udzielono kwalifikowanej
pomocy 6 osobom poszkodowanym.
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d) 25 września
Pożar w budynku stacji transformatorowej przy ul. Sądowej 19. Ofiara śmiertelna.
W działaniach brały udział 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej (15 strażaków)

e) 25 października
Naruszenie konstrukcji stropu w budynku biurowo-mieszkalnym ul. Bankowa 8.
W działaniach brało udział 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej (16 strażaków).
Ewakuowano 61 pracowników i lokatorów w tym 3 dzieci, wstrzymano ruch pojazdów
na jednym pasie ul. Bytomskiej i Bankowej
W 2019 jednostki PSP wyjeżdżały do 64 zdarzeń w komunikacji drogowej, z czego 13 miało
miejsce na ul Bytomskiej, a 12 na świętochłowickim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej.
W ubiegłym roku zmniejszyła się liczba interwencji związanych z uwolnieniem się tlenku
węgla (50 zdarzeń - spadek o 14% w porównaniu do 2018 roku). Dodatkowo nastąpił
nieznaczny spadek liczby zdarzeń w komunikacji drogowej w porównaniu do 2018 roku.
Największa liczba innych miejscowych zagrożeń w 2019 roku powstała w dzielnicy Centrum 247 zdarzeń, co stanowi 42 %, a najmniej powstało w dzielnicy Zgoda - 12 %, czyli 69 zdarzeń.
Nadal poważnym problemem jest stan techniczny części budynków mieszkalnych,
a zwłaszcza budynków powstałych przed rokiem 1945. W 2019 r. w budynkach mieszkalnych
powstało 298 miejscowych zagrożeń, to o 26% więcej niż w roku 2018 (od roku 2013 można
zaobserwować blisko trzykrotny wzrost liczby zdarzeń); najwięcej z nich miało miejsce
w budynkach będących w zarządzie MPGL (145), co stanowi ponad 51,3 % wszystkich tego
typu zdarzeń. Około 44 % miejscowych zagrożeń miało miejsce w budynkach prywatnych
oraz w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Świętochłowice.
Materiały niebezpieczne, mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska,
magazynowane i przetwarzane są w zakładach:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Delta Trans Sp. z o.o.;
Metalco Sp. z o.o.;
Global Cosmed Group S.A.;
Primoloko Sp. z o.o.;
ArcelorMittal Poland S.A;
Przerobu Złomu Akumulatorowego Baterpol S.A.

Oprócz zagrożenia chemicznego pochodzącego z terenów zakładów przemysłowych,
występuje również zagrożenie na stacjach paliw płynnych i LPG oraz podczas przewozu
materiałów niebezpiecznych - dotyczy to zarówno transportu drogowego jak i kolejowego.
Na terenie Świętochłowic znajduje się 15 stawów o łącznej powierzchni ok. 25 ha.
Nieprzestrzeganie zakazu kąpieli w stawach może skutkować utonięciem. W 2019 roku
nie odnotowano tego typu zdarzeń.
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W roku 2019 w miejscowych zagrożeniach 9 osób poniosło śmierć, a 90 osób zostało
rannych, w tym 17 dzieci.
Wśród ofiar śmiertelnych 6 osób poniosło śmierć w następstwie zasłabnięć w swoim
mieszkaniu. W dwóch zdarzeniach osoby poniosły śmierć w wyniku potrącenia przez pociąg,
jedna osoba straciła życie w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. W roku 2019 podczas pożarów
i innych miejscowych zagrożeń w 68 zdarzeniach zachodziła konieczność udzielenia przez
strażaków kwalifikowanej pomocy medycznej 95 osobom poszkodowanym - 78 dorosłym
i 17 dzieci.
W ubiegłym roku, w stosunku do roku 2018, liczba alarmów fałszywych pozostała
niezmienna. Odnotowano wzrost liczby alarmów fałszywych wygenerowanych z systemu
sygnalizacji pożaru w obiektach, w których ten system zastosowano (14 alarmów fałszywych),
bądź z powodu wskazania obecności tlenku węgla przez detektory zainstalowane
w mieszkaniach.
W 2019 roku w działaniach ratowniczych łącznie brało udział 6330 strażaków PSP
oraz 1679 pojazdów pożarniczych PSP. Analizując zbiorczą liczbę strażaków biorących udział
w działaniach ratowniczych w ciągu ostatnich 10 lat, zauważa się, że liczba ta oscyluje
w przedziale od ok. 3900 do ok. 5200 w latach 2010-2018.
Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych w 2019 r. wynikał przede wszystkim
z zatwierdzonego, rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych komendanta
miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach na rok 2019, który uwzględniał
również otrzymane informacje o pojawiających się zagrożeniach na terenie powiatu.
Działalność kontrolno - rozpoznawcza dotyczyła:

a) Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - 80 kontroli;
b) Oceny zgodności wykonania obiektów budowlanych z projektami budowlanymi
(tzw. „czynności odbiorowe”) - 11 kontroli.
Wzorem lat ubiegłych pod szczególnym nadzorem prewencyjnym znalazły się obiekty
użyteczności publicznej, produkcyjno-magazynowe, budynki mieszkalne wielorodzinne
orazzakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZPZA Baterpol S.A.).
Zostało przeprowadzonych 91 czynności kontrolno-rozpoznawczych:

a)
b)
c)
d)

36 w obiektach użyteczności publicznej;
29 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
24 w obiektach przemysłowych, w tym w ZPZA Baterpol;
2 w budynkach zamieszkania zbiorowego;

Najwięcej czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono w budynkach
użyteczności publicznej tj. w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Wśród obiektów
przemysłowych najwięcej czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono
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w budynkach produkcyjnych. Kontrole w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
obejmowały najczęściej budynki wysokie, w mniejszym stopniu niskie. Stwierdzono
66 uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe, które praktycznie powtarzają
się od wielu lat.
Najczęstsze nieprawidłowości to:

a)
b)
c)
d)

Brak lub niesprawny przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
Brak lub niesprawna instalacja oświetlenia ewakuacyjnego;
Niesprawne instalacje użytkowe (elektryczne, odgromowe, wentylacyjne, gazowe);
Nieodpowiednie warunki-techniczne dróg ewakuacyjnych (za wąskie klatki
lub przejścia, przekroczona długość dróg, brak pełnej sprawności drzwi
ewakuacyjnych);
e) Brak lub niesprawna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
W 2019 r. przeprowadzono 31 kontroli w zakresie realizacji wydanych decyzji
administracyjnych; w 7 przypadkach nałożono upomnienia wzywające do wykonania
obowiązków zawartych w decyzjach. Należy zauważyć, że w latach 2010-2018 lat liczba
stwierdzanych nieprawidłowości miała tendencję spadkową. Jest to efektem przepisów
dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego (kontroli), bowiem organy kontroli
mają obowiązek zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze kontroli, a także doręczyć
kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej 7 dni przed
ich rozpoczęciem, w terminie dogodnym dla kontrolowanych. Organy nie mają obowiązku
zawiadomienia o zamiarze kontroli w sytuacji, kiedy występuje zagrożenie życia
lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru. W 2019 roku wzrost liczby
stwierdzanych nieprawidłowości jest związany z większą liczbą przeprowadzanych kontroli.
W 2019 r. przeprowadzono 89 postępowań pokontrolnych:

a)
b)
c)
d)

Wydano 40 decyzji administracyjnych;
Wydano 7 upomnień wzywających do wykonania obowiązków decyzji;
Skierowano 3 wystąpienia do innych organów;

Wydano 10 stanowisk w zakresie zgodności wykonania obiektów budowlanych
z projektami budowlanymi;
e) Wydano 22 postanowienia oraz 5 opinii w zakresie spełnienia przepisów
przeciwpożarowych w obiektach;
f) Nałożono 2 grzywny w celu przymuszenia;

g) Wydano 20 zaświadczeń ze zdarzeń.
W 2019 r. inwestorzy zgłosili 11 obiektów przekazywanych do eksploatacji; w wyniku
przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych, w 1 przypadku komendant miejski
PSP wniósł sprzeciw w sprawie pozwolenia na użytkowanie z uwagi na stwierdzone
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niezgodności wykonania obiektów z projektami budowlanymi. W latach poprzednich
najwięcej niezgodności wykonania obiektów zgodnie z projektem stwierdzano w latach 2013
i 2014 oraz w 2018. Właściciele lub zarządcy obiektów zgłosili 18 obiektów
do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji osób
z budynków w trybie § 17 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów. W obiektach tych strażacy nadzorowali i sprawdzili stopień
przygotowania stałych użytkowników budynku do przeprowadzania ewakuacji, w tym
znajomość zasad jej prowadzenia, koordynację działań, umiejętność podania stanu
osobowego grupy ewakuowanej, jak również sposób ogłoszenia alarmu oraz czas ewakuacji.
Przed końcem roku skontrolowano pawilon handlowy ALDI, w którym prowadzona była
sprzedaż materiałów pirotechniki widowiskowej. Kontrola obejmowała sprawdzenie
warunków przechowywania wyrobów pirotechnicznych, posiadania stosownych zezwoleń,
oznakowania oraz umieszczenia instrukcji z zakresu bezpieczeństwa.
W roku 2019 przeprowadzono następujące działania z zakresu prewencji społecznej:

a) Podczas akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” podjęto 61 działań związanych

b)

c)
d)

e)

z propagowaniem bezpiecznych zachowań w domu, miejscu pracy, w szkole, podczas
wypoczynku. Strażacy instruowali także o sposobie postępowania w sytuacjach
zagrożeń. Do działań tych należały prelekcje dla dzieci, nauczycieli i dyrekcji szkół
z terenu Świętochłowic, prelekcje i pogadanki dla dzieci i dorosłych podczas festynów
miejskich i dzielnicowych, a także pokazy i ćwiczenia z różnych dziedzin ratownictwa.
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” pierwszoklasiści mieli okazję zarówno
poznać zasady bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły i powrotu do domu,
jak i zapoznać się ze specyfiką służby strażaków oraz poznać zasady zachowania
się w przypadku powstania pożaru oraz sposoby bezpiecznej ewakuacji.
W roku 2019 tutejsza komenda prowadziła również zajęcia dla uczniów klasy o profilu
pożarniczym z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach.
Komenda Miejska PSP w Świętochłowicach w 2019 r. zorganizowała VI Turniej
Pierwszej Pomocy pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice
zorganizowany w ramach III Miejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa dla uczniów szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych. W turnieju uczestniczyło 42 uczniów.
Strażacy z tutejszej komendy nawiązali również współpracę z Uniwersytetem III Wieku,
Klubem Seniora przy Fundacji Rodzin Polskich, a także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, których członkowie i podopieczni również mieli okazję
uczestniczyć w zajęciach poświęconych zagrożeniom związanym z tlenkiem węgla,
pożarami w budynkach mieszkalnych, zasadami bezpiecznej ewakuacji i pierwszej
pomocy.

We wszystkich działaniach związanych z propagowaniem bezpieczeństwa strażacy spotkali
się z blisko 5.500 dziećmi oraz 2.500 osobami dorosłymi.
W 2019 roku tutejsza komenda czynnie uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii
Państwowej Straży Pożarnej pn. „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”. Jej celem jest
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uświadomienie istnienia niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla i pożarami
w budynkach mieszkalnych oraz sposobami ich zapobiegania. W ramach tej kampanii
komenda m.in. zorganizowała w dniu 24 października 2019 roku konferencję, w której udział
wzięli prezydenci miasta Świętochłowice, przedstawiciele policji, straży miejskiej, inspektoratu
nadzoru budowlanego, spółdzielni pracy kominiarzy oraz zarządców budynków mieszkalnych
posiadających zasoby mieszkaniowe na terenie Świętochłowic. W związku prowadzoną przez
Państwową Straż Pożarną kampanią Prezydent Miasta Świętochłowice zainaugurował akcję
społeczną „Czujne Świętochłowice” i przekazał tutejszej komendzie 20 czujek dymu oraz
20 czujników tlenku węgla. W ramach kampanii Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa
tutejsza komenda otrzymała również 5 czujników tlenku węgla od Wojewody Śląskiego.
Pozyskane czujniki tlenku węgla i czujki dymu Straż Pożarna w Świętochłowicach przekazuje
najbardziej potrzebującym rodzinom dotkniętym w wyniku zdarzeń związanych
z wystąpieniem tlenku węgla lub narażonych na toksyczne produkty spalania powstałe
w wyniku pożarów.
Zasoby kadrowe Komendy Miejskiej PSP na dzień 31.12.2019 roku prezentują się
następująco: w komendzie zatrudnionych było 58 strażaków oraz 2 pracowników cywilnych.
W 2019 roku Komenda pozyskała pięć dodatkowych etatów.
Na przestrzeni ubiegłego roku jeden strażak przeszedł na zaopatrzenie emerytalne, jeden
strażak został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w innej komendzie oraz jeden strażak
został przeniesiony do tutejszej komendy. Do służby przygotowawczej przyjęto czterech
strażaków. Na koniec 2019 roku 25,9 % strażaków zatrudnionych w tutejszej komendzie
posiadało staż służby w PSP poniżej 6 lat, 20,7 % strażaków posiadało staż służby
w przedziale od 6 do 10 lat służby, 34,5 % strażaków posiadało staż służby pomiędzy 11 a 15 lat
służby, natomiast strażacy pełniący służbę powyżej 16 lat stanowili 18,9 % stanu osobowego.
Spośród 58 strażaków 19 % stanowili szeregowi, 41,4 % - podoficerowie, 22,4 % aspiranci
i 17,2 % oficerowie. W porównaniu do 2018 r. nastąpił wzrost w korpusie szeregowych
i aspirantów, korpus podoficerów i oficerów kształtował się na tym samym poziomie.
Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia 39,7 % strażaków posiadało wykształcenie
wyższe, 22,4 % wykształcenie policealne i 37,9 % wykształcenie średnie. W 2019 r. dwóch
strażaków ukończyło szkolenie podstawowe w zawodzie strażak w Szkole Podoficerskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, natomiast czterech strażaków rozpoczęło
szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (dwóch w Szkole Aspirantów Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie oraz dwóch Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie). Jeden strażak kontynuuje naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie (studia niestacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie stałej
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa). Jeden strażak rozpoczął oraz jeden kontynuuje
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie. Jeden strażak ukończył Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Szkole Aspirantów
PSP w Krakowie.
Jeden strażak ukończył studia podyplomowe (BHP i Systemy
Bezpieczeństwem) w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Zarządzania
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Wszyscy strażacy posiadają uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
medycznej. W ciągu 2019 roku strażacy brali udział w ćwiczeniach z zakresu działań
przeciwpowodziowych oraz gaszenia lasów. W ćwiczeniach brał udział między innymi zastęp
wchodzący w skład modułu HCP (SLKw Mercedes + przyczepka pompowa), który ujęty jest
w planach do działań związanych z powodziami poza granicami kraju. Dodatkowo strażacy
tutejszej komendy kilkakrotnie w ciągu roku czynnie uczestniczyli w ćwiczeniach
organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach w ramach Kompani gaśniczej
,,Soła” i ,,Poraj”, w skład których wchodzi sprzęt i pojazdy tutejszej jednostki.
Podobnie jak w latach poprzednich, w 2019 r. Komenda Miejska PSP w Świętochłowicach
do prowadzenia działań interwencyjnych dysponowała dwoma pojazdami gaśniczymi
(tzw. średnim i ciężkim) oraz czterema pojazdami specjalnymi (podnośnik SHD 25 metrów,
średni samochód ratownictwa technicznego z żurawiem, samochód kwatermistrzowski oraz
samochód rozpoznawczo-ratowniczy). Okres użytkowania tych pojazdów nie przekraczał
normy eksploatacyjnej określonej w zarządzeniu komendanta głównego Państwowej Straży
Pożarnej z wyjątkiem jednego samochodu ratownictwa technicznego.
Dodatkowo komenda eksploatuje dwa pojazdy operacyjne. Czas eksploatacji tych
pojazdów przekracza normę eksploatacyjną tj. Opel Astra o 8 lat, Dacia Logan o 3 lata.
W działaniach ratowniczo-gaśniczych wykorzystywany jest sprzęt ratowniczy, w tym sprzęt
silnikowy, detekcyjny i ochronny. Sprzęt ten jest okresowo wymieniany, uzupełniany, a jego
część (szczególnie aparaty powietrzne, detektory, skokochrony, zestawy hydrauliczne, itp.)
poddawana jest okresowym przeglądom przeprowadzanym przez specjalistyczne podmioty.
Przedział wiekowy sprzętu ratowniczego, detekcyjnego i ochronnego jest dość zróżnicowany;
wiek najstarszego sprzętu osiągnął 32 (!) lata (niektóre motopompy, wentylator oddymiający).
Ważną grupę stanowi sprzęt ochrony indywidualnej strażaków (ubrania specjalne, rękawice
ochronne, buty specjalne). Komenda zakupiła sprzęt ochrony indywidualnej strażaka
ze środków budżetu państwa za kwotę ok. 80 000 zł oraz ze środków finansowych z budżetu
miasta za kwotę 55 000 zł. Pod koniec 2019 roku nasza jednostka otrzymała z KW PSP
w Katowicach dwa samochody operacyjne. Zostały one zakupione ze środków finansowych
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w kwocie 120 000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 164 894 zł. Pierwszy to samochód lekki
rozpoznawczo-ratowniczy, służący do prowadzenia działań ratowniczych przez kadrę
dowódczą, a drugi to samochód lekki kwatermistrzowski, który będzie wykorzystywany
do transportu sprzętu i środków chemicznych na miejsce prowadzenia działań ratowniczogaśniczych. Dodatkowo ze środków budżetu państwa i własnych środków finansowych został
zakupiony sprzęt ratowniczy i środki chemiczne za kwotę około 82 000 zł.
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Uchwały Rady Miejskiej
W dniu 01.01.2019 Rada Miejska w Świętochłowicach liczyła 21 radnych. Jednak
w trakcie roku 2019 toczyło się postępowanie o uchylenie mandatu radnego Dawida
Kostempskiego. W dniu 19.12.2019 r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ostatecznie
utrzymał w mocy uchwałę o wygaszeniu mandatu Dawida Kostempskiego. Zatem według
stanu na dzień 31.12.2019 Rada Miejska w Świętochłowicach liczyła 20 radnych.
W roku 2019 Rada Miejska odbyła łącznie 18 sesji, na których procedowano łącznie
164 uchwały. Na wniosek Prezydenta Miasta zwołano 8 sesji Rady Miejskiej. Na wniosek grupy
radnych zwołano 1 sesję Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej zwołał 9 sesji w trybie
zwyczajnym.
W dniu 01.01.2019 kierownictwo Rady Miejskiej liczyło 3 osoby, lecz w trakcie roku
odwołano Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, zatem w dniu 31.12.2019 kierownictwo
Rady Miejskiej liczyło 2 osoby.
W roku 2019 liczba komisji stałych Rady Miejskiej wynosiła 6, zaś liczba komisji
doraźnych wynosiła 1.

L.p.

1.

2.

3.

Numer
uchwały

Data

Treść uchwały

Realizacja

10.01.2019

Uchwała w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Świętochłowicach.

ZREALIZOWANO

VI/29/19

10.01.2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
II/11/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie
powołania komisji stałych Rady
Miejskiej w Świętochłowicach,
ustalenia ich składów osobowych
i zakresu działania.

ZREALIZOWANO

VI/30/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr II/12/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie
10.01.2019
ZREALIZOWANO
powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej
w Świętochłowicach, ustalenia jej
składu osobowego i zakresu działania.

VI/28/19
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10.01.2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr II/13/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Świętochłowicach,
ustalenia jej składu osobowego
i zakresu działania.

ZREALIZOWANO

28.01.2019

Uchwała w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających
na terenie Miasta Świętochłowice.

ZREALIZOWANO

VII/33/19

28.01.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia planów
pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Świętochłowicach na 2019 rok.

ZREALIZOWANO

VIII/34/19

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji
szkoły o nazwie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych
28.01.2019
ZREALIZOWANO
wchodzącej w skład Zespołu Szkół
i Pracy Pozaszkolnej
w Świętochłowicach.

VIII/35/19

Uchwała w sprawie zamiaru
przekształcenia szkoły o nazwie Szkoła
Podstawowa dla Dorosłych z klasami
dotychczasowego Gimnazjum dla
28.01.2019
ZREALIZOWANO
Dorosłych wchodzącej w skład
Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej
w Świętochłowicach, poprzez zmianę
siedziby.

VIII/36/19

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji
placówki o nazwie Ognisko Pracy
28.01.2019
ZREALIZOWANO
Pozaszkolnej z Zespołu Szkół i Pracy
Pozaszkolnej w Świętochłowicach.

VIII/37/19

Uchwała w sprawie zamiaru
przekształcenia Zespołu Szkół
Specjalnych w Świętochłowicach
28.01.2019
ZREALIZOWANO
i szkół wchodzących w jego skład
z siedzibą przy ul. Szkolnej 13 poprzez
zmianę jego siedziby.

VI/31/19

VII/32/19
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11.

VIII/38/19

28.01.2019

12.

VIII/39/19

28.01.2019

13.

VIII/40/19

28.01.2019

14.

VIII/41/19

28.01.2019

15.

VIII/42/19

28.01.2019

Uchwała w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe poprzez zmianę planów
sieci oraz granic obwodów
publicznych szkół przyjętych Uchwałą
nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej
ZREALIZOWANO
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 do 31 sierpnia 2019 r.,
z późn. zm.
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w
Świętochłowicach wchodzącej w skład
ZREALIZOWANO
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Zespole Szkół EkonomicznoUsługowych.
Uchwała w sprawie wyłączenia Szkoły
Policealnej w Świętochłowicach
z Zespołu Szkół EkonomicznoUsługowych i włączenia Szkoły
ZREALIZOWANO
Policealnej w Świętochłowicach
do Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Zespole Szkół EkonomicznoUsługowych w Świętochłowicach.
Uchwała w sprawie upoważnienia
p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świętochłowicach Pani
UCHYLONO
Jolanty Kunert do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej.
Uchwała w sprawie upoważnienia
p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świętochłowicach Pani
Jolanty Kunert do prowadzenia
postępowań i wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach
przyznawania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.

UCHYLONO
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16.

VIII/43/19

28.01.2019

17.

VIII/44/19

28.01.2019

18.

VIII/45/19

28.01.2019

19.

VIII/46/19

28.01.2019

20.

IX/47/19

25.02.2019

21.

IX/48/19

25.02.2019

22.

IX/49/19

25.02.2019

Uchwała w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
na lata 2019-2023.
Uchwała w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności
w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
Uchwała w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr IV/18/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia
2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
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. do 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr V/26/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia
2018 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Świętochłowice
na 2019 rok.
Uchwała w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 2019 – 2030.

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI

W TRAKCIE
REALIZACJI

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

UNIEWAŻNIONO
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23.

24.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr XXIV/284/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
24 października 2012 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych
w roku 2012.

IX/50/19

25.02.2019

IX/51/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr XV/178/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie emisji obligacji
25.02.2019 komunalnych w roku 2012 zmienioną ZREALIZOWANO
uchwałą nr XXVIII/248/16 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
24 listopada 2016 r. w sprawie emisji
obligacji komunalnych w roku 2012.

25.

IX/52/19

26.

IX/53/19

ZREALIZOWANO

Uchwała w sprawie wskazania
przedstawicieli Rady Miejskiej
25.02.2019
w Świętochłowicach do składu
ZREALIZOWANO
Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
Uchwała w sprawie oddelegowania
radnych Rady Miejskiej
25.02.2019
ZREALIZOWANO
w Świętochłowicach do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.

27.

X/54/19

25.03.2019

Uchwała w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego
Dawida Kostempskiego.

28.

X/55/19

25.03.2019

Uchwała w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego
Bartosza Karcza.

UNIEWAŻNIONO

X/56/19

25.03.2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr III/8/14 z dnia 9.12.2014 r.
w sprawie zmiany przedstawicieli
Gminy Świętochłowice
w Zgromadzeniu Samorządowego
Chorzowsko - Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji.

ZREALIZOWANO

X/57/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr V/26/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia
25.03.2019
ZREALIZOWANO
2018 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Świętochłowice
na 2019 rok.

29.

30.

ZREALIZOWANO
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31.

X/58/19

25.03.2019

32.

X/59/19

25.03.2019

33.

X/60/19

25.03.2019

34.

X/61/19

25.03.2019

35.

X/62/19

25.03.2019

36.

X/63/19

25.03.2019

37.

X/64/19

25.03.2019

38.

X/65/19

25.03.2019

39.

X/66/19

25.03.2019

40.

X/67/19

25.03.2019

41.

X/68/19

25.03.2019

Uchwała w sprawie planu
dofinasowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty
dofinasowania opłat w 2019 r.
za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w publicznych szkołach
i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto
Świętochłowice.
Uchwała w sprawie zmiany nazwy
Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia
wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Specjalnych poprzez nadanie
jej numeru.
Uchwała w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół Specjalnych.
Uchwała w sprawie przekształcenia
Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia
nr 2 w Świętochłowicach, poprzez
zmianę siedziby.
Uchwała w sprawie przekształcenia
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy, poprzez zmianę siedziby.
Uchwała w sprawie utworzenia
Zespołu Edukacji Wspomagającej
z siedzibą w Świętochłowicach przy
ul. Wojska Polskiego 75.
Uchwała w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej
w Świętochłowicach.
Uchwała w sprawie likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Świętochłowicach.
Uchwała w sprawie likwidacji Ogniska
Pracy Pozaszkolnej
w Świętochłowicach.
Uchwała w sprawie przekształcenia
Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
w Świętochłowicach, poprzez zmianę
siedziby.
Uchwała w sprawie włączenia Szkoły
Podstawowej dla Dorosłych
w Świętochłowicach do Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Zespole
Szkół Ekonomiczno – Usługowych
w Świętochłowicach.

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

UNIEWAŻNIONO
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42.

X/69/19

Uchwała w sprawie wyłączenia Szkoły
Policealnej dla Dorosłych
w Świętochłowicach z Centrum
25.03.2019
UNIEWAŻNIONO
Kształcenia Ustawicznego z Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Świętochłowicach.

43.

X/70/19

25.03.2019

44.

X/71/19

25.03.2019

45.

X/72/19

25.03.2019

46.

47.

48.

Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły
Policealnej dla Dorosłych
w Świętochłowicach.
Uchwała w sprawie zmiany nazwy
Branżowej Szkoły I Stopnia
wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ekonomiczno – Usługowych
w Świętochłowicach przy
ul. W. Sikorskiego 9 poprzez nadanie
jej numeru.
Uchwała w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół EkonomicznoUsługowych w Świętochłowicach
z siedzibą przy ul. W. Sikorskiego 9
w Świętochłowicach.

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

25.03.2019

Uchwała w sprawie nadania Statutu
Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 5 im. Jerzego
Kukuczki w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 z siedzibą
w Świętochłowicach przy
ul. Sudeckiej 5.

ZREALIZOWANO

X/74/19

25.03.2019

Uchwała w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 2 w Świętochłowicach z siedzibą
przy ul. Sudeckiej 5, oraz zmiany
nazwy II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja
w Świętochłowicach wchodzącego
w skład tego Zespołu.

ZREALIZOWANO

X/75/19

Uchwała w sprawie ustalenia projektu
planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez
25.03.2019
Gminę Świętochłowice oraz
ZREALIZOWANO
określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych
od dnia 1 września 2019 r.

X/73/19
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49.

X/76/19

25.03.2019

50.

X/77/19

25.03.2019

51.

X/78/19

25.03.2019

52.

X/79/19

25.03.2019

53.

X/80/19

25.03.2019

54.

X/81/19

25.03.2019

55.

X/82/19

25.03.2019

Uchwała w sprawie ustalenia projektu
planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze Miasta
Świętochłowice od dnia
1 września 2019 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca
2011 r. w sprawie nadania Statutu
„Zespołowi opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3” Miasta
Świętochłowice.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr IV/18/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia
2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019 z późn. zm.
Uchwała w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
realizowanych przez miasto
Świętochłowice w roku 2019.
Uchwała w sprawie uchylenia
Uchwały nr VIII/42/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia
2019 r. w sprawie upoważnienia
p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świętochłowicach Pani
Jolanty Kunert do prowadzenia
postępowań i wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach
przyznawania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.
Uchwała w sprawie upoważnienia
Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świętochłowicach do
załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr XIX/192/16 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 24 lutego

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO
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56.

X/83/19

25.03.2019

57.

X/84/19

25.03.2019

58.

X/85/19

25.03.2019

59.

X/86/19

25.03.2019

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,
zmienionej uchwałą nr XLV/366/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Uchwała w sprawie określenia rodzaju
usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
UCHYLONO
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokości cen za
te usługi.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr IX/79/15 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 29
kwietnia 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
UCHYLONO
świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Uchwała w sprawie ustalenia
wysokości oraz warunków udzielania
osobom fizycznym będącym
właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali
mieszkalnych lub spółdzielniom
mieszkaniowym bonifikat od opłat ZREALIZOWANO
jednorazowych z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe stanowiących
własność Gminy Świętochłowice w
prawo własności tych gruntów.
Uchwała w sprawie wydawania
Biuletynu Informacyjnego
ZREALIZOWANO
„Świętochłowice.pl Magazyn
Samorządowy”.
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60.

61.

62.

X/87/19

Uchwała w sprawie zmiany załącznika
do uchwała nr XLV/368/17 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
25.03.2019
19 grudnia 2017 r. w sprawie
ZREALIZOWANO
przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Świętochłowic
do 2023 roku - aktualizacją 2016.

X/88/19

25.03.2019

X/89/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XV/191/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia
25.03.2019
ZREALIZOWANO
2012 r. w sprawie ustanowienia
Nagrody pn. „Zasłużony dla Miasta
Świętochłowice”, z późn. zm.

63.

XI/90/19

26.04.2019

64.

XI/91/19

26.04.2019

65.

XI/92/19

26.04.2019

66.

XI/93/19

26.04.2019

67.

XI/9419

26.04.2019

68.

Uchwała w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Miasta
Świętochłowice na rok 2019.

XI/95/19

26.04.2019

Uchwała w sprawie przekazania
do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach skargi
radnego Dawida Kostempskiego.
Uchwała w sprawie przekazania
do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach skargi
radnego Pana Bartosza Karcza.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr V/26/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia
2018 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Świętochłowice
na 2019 rok.
Uchwała w sprawie w sprawie
określenia szczegółowych wymogów
„Raportu o stanie Gminy
Świętochłowice za 2018 rok”.
Uchwała w sprawie zasad zbywania
lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Świętochłowice
w trybie bezprzetargowym
na rzecz ich najemców.
Uchwała w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Świętochłowice w 2019 roku.

UNIEWAŻNIONO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

184

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

XI/96/19

XIII/97/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr V/48/15 Rady Miejskiej
26.04.2019 w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia UNIEWAŻNIONO
2015 r. w sprawie diet dla radnych
Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
02.05.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia
programu naprawczego finansów
Miasta Świętochłowice.

UNIEWAŻNIONO

Uchwała w sprawie wniesienia skargi
na rozstrzygniecie nadzorcze
ZREALIZOWANO
Wojewody Śląskiego.

XIV/98/19

30.05.2019

XIV/99/19

Uchwała w sprawie włączenia Szkoły
Podstawowej dla Dorosłych
30.05.2019 w Świętochłowicach do Zespołu Szkół ZREALIZOWANO
Ekonomiczno – Usługowych
w Świętochłowicach.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
Nr X/72/19 Rady Miejskiej z dnia
25 marca 2019 w sprawie zmiany
nazwy Zespołu Szkół Ekonomiczno –
Usługowych w Świętochłowicach
z siedzibą przy ul. W. Sikorskiego 9
w Świętochłowicach.

XIV/100/19

30.05.2019

XIV/101/19

Uchwała w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę
30.05.2019 Świętochłowice oraz określenia granic ZREALIZOWANO
obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia
1 września 2019 r.

XIV/102/19

Uchwała w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych
30.05.2019
ZREALIZOWANO
mających siedzibę na obszarze Miasta
Świętochłowice od dnia
1 września 2019 r.

XIV/103/19

30.05.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia
„Programu Ochrony Środowiska dla
miasta Świętochłowice
na lata 2019 -2022
z perspektywą do roku 2026”.

ZREALIZOWANO

W TRAKCIE
REALIZACJI

185

77.

XIV/104/19

78.

XIV/105/19

79.

XIV/106/19

80.

XIV/107/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr IX/79/15 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
29 kwietnia 2015 r. w sprawie
30.05.2019
szczegółowego sposobu i zakresu
ZREALIZOWANO
świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowywania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Uchwała w sprawie określenia rodzaju
dodatkowych usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
30.05.2019
ZREALIZOWANO
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
oraz wysokości cen za te usługi.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr XX/199/16 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia
30.05.2019
ZREALIZOWANO
2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Świętochłowice.
30.05.2019

81.

XIV/108/19

30.05.2019

82.

XIV/109/19

30.05.2019

83.

XIV/110/19

30.05.2019

84.

XV/111/19

10.06.2019

Uchwała w sprawie diet dla radnych
Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
Uchwała w sprawie oceny stanu
bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Miasta
Świętochłowice.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XV/191/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie ustanowienia
Nagrody pn. „Zasłużony dla Miasta
Świętochłowice”, z późn. zm.
Uchwała w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Prezydenta Miasta
Świętochłowice.
Uchwała w sprawie odwołania
do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
od Uchwały V Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach oraz skargi na Uchwałę
Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

UNIEWAŻNIONO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO
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85.

XV/112/19

10.06.2019

86.

XV/113/19

10.06.2019

87.

XV/114/19

10.06.2019

88.

XV/115/19

10.06.2019

89.

XVI/116/19

24.06.2019

90.

XVI/117/19

24.06.2019

Uchwała w sprawie wniesienia skargi
na rozstrzygniecie nadzorcze
Wojewody Śląskiego z dnia
30 maja 2019 r. znak sprawy
NPII.4131.1.310.2019.
Uchwała w sprawie powołania komisji
doraźnej do zbadania prawidłowości
i legalności działań oraz
występowania zaniedbań
i zaniechań organów Miasta
Świętochłowice i podległych
im funkcjonariuszy publicznych
w zakresie wpływu tych działań
i zaniechań na stan finansów Miasta
Świętochłowice w latach 2010-2018
w związku z Uchwałą Nr 126/VIII/2019
Kolegium RIO w Katowicach z dnia
8 marca 2019 r. w sprawie wezwania
Miasta Świętochłowice
do opracowania i uchwalenia
programu postępowania
naprawczego oraz przedłożenia tego
programu celem zaopiniowania
do RIO w Katowicach.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr V/26/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia
2018 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Świętochłowice
na 2019 rok.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
XI/94/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad
zbywania lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy
Świętochłowice w trybie
bezprzetargowym na rzecz ich
najemców.
Uchwała w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta Świętochłowice
wotum zaufania.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta
Świętochłowice za 2018 rok.

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO
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Uchwała w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta
Świętochłowice z tytułu wykonania
budżetu miasta za 2018 rok.
Uchwała w sprawie wniesienia skargi
na Uchwałę Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr V/26/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia
2018 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Świętochłowice
na 2019 rok.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie Górnośląsko –
Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą
w Katowicach zadań z zakresu
organizowania publicznego
transportu zbiorowego w gminnych
przewozach pasażerskich i zawarcie
stosownego porozumienia.
Uchwała w sprawie podwyższenia
wysokości wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych zawodowych, w tym
rodzin zastępczych zawodowych
pełniących funkcję pogotowia
rodzinnego.

91.

XVI/118/19

24.06.2019

92.

XVI/119/19

24.06.2019

93.

XVI/120/19

24.06.2019

94.

XVI/121/19

24.06.2019

95.

XVI/122/19

24.06.2019

96.

XVI/123/19

24.06.2019

97.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr V/26/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia
XVII/124/19 04.07.2019
ZREALIZOWANO
2018 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Świętochłowice
na 2019 rok.

Uchwała w sprawie wzoru wniosku
o wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego.

Uchwała w sprawie określenia
wysokości oraz szczegółowych
warunków i trybu przyznawania
i zwrotu zasiłku celowego
na ekonomiczne usamodzielnienie.

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

UCHYLONO

UNIEWAŻNIONO

98.

XVII/125/19 04.07.2019

UNIEWAŻNIONO

99.

Uchwała w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia
XVII/126/19 04.07.2019
UNIEWAŻNIONO
odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych.
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100. XVII/127/19 04.07.2019

101. XVII/128/19 04.07.2019

102. XVII/129/19 04.07.2019

Uchwała w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej w formie usług,
pomocy rzeczowej, zasiłków
okresowych i zasiłków celowych
przyznawanych pod warunkiem
zwrotu.
Uchwała w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży.

ZREALIZOWANO

W TRAKCIE
REALIZACJI

Uchwała w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy
uzdolnionym dzieciom i młodzieży UNIEWAŻNIONO
pobierającej naukę na terenie Miasta
Świętochłowice.

Uchwała w sprawie zasad
przyznawania Stypendium Prezydenta
Miasta za wybitne wyniki w nauce
103. XVII/130/19 04.07.2019 oraz szczególne osiągnięcia naukowe, UNIEWAŻNIONO
artystyczne lub sportowe studentów
zamieszkałych na terenie Miasta
Świętochłowice.
104. XVII/131/19 04.07.2019

Uchwała w sprawie nadania statutu
Powiatowemu Urzędowi Pracy
w Świętochłowicach.

ZREALIZOWANO

105. XVIII/132/19 29.08.2019

Uchwała w sprawie stwierdzenia
odwołania Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

ZREALIZOWANO

106. XVIII/133/19 29.08.2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr V/26/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
31 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta
Świętochłowice na 2019 rok.

ZREALIZOWANO

Uchwała w sprawie Wieloletniej
107. XVIII/134/19 29.08.2019
Prognozy Finansowej Miasta
UNIEWAŻNIONO
Świętochłowice na lata 2019 – 2030.
Uchwała w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie
108. XVIII/135/19 29.08.2019
ZREALIZOWANO
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
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Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr VII/88/11 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
25 maja 2011 r. w sprawie zasad
najmu lokali użytkowych
pozostających własnością Gminy
Świętochłowice na czas oznaczony,
109. XVIII/136/19 29.08.2019
ZREALIZOWANO
dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony oraz wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu gdy
po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem
jest ten sam lokal użytkowy.
110. XVIII/137/19 29.08.2019

Uchwała w sprawie zasad budżetu
ZREALIZOWANO
obywatelskiego w Świętochłowicach.

Uchwała w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za pobyt dziecka,
maksymalnej opłaty za wyżywienie
111. XVIII/138/19 29.08.2019 oraz określenia warunków zwolnienia UNIEWAŻNIONO
od ponoszenia opłat w „Zespole
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
Miasta Świętochłowice.

112. XVIII/139/19 29.08.2019

113. XVIII/140/19 29.08.2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr X/79/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 25 marca
2019 r. w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej
ZREALIZOWANO
i społecznej oraz wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
realizowanych przez miasto
Świętochłowice w roku 2019.
Uchwała w sprawie określenia
wysokości oraz szczegółowych
warunków i trybu przyznawania
i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie.

UNIEWAŻNIONO

Uchwała w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia
114. XVIII/141/19 29.08.2019
ZREALIZOWANO
odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych.
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na zawieranie porozumień pomiędzy
Miastem Świętochłowice a innymi
115. XVIII/142/19 29.08.2019 powiatami i gminami, które prowadzą UNIEWAŻNIONO
lub zlecają prowadzenie
środowiskowych domów
samopomocy typu B, typu C i typu D.
Uchwała w sprawie zasad
przyznawania Stypendium Prezydenta
Miasta Świętochłowice za wybitne
116. XVIII/143/19 29.08.2019
wyniki w nauce oraz szczególne
ZREALIZOWANO
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
sportowe studentów zamieszkałych
na terenie Miasta Świętochłowice.

117. XVIII/144/19 29.08.2019

118. XVIII/145/19 29.08.2019

119.

XIX/146/19

30.09.2019

120.

XIX/147/19

30.09.2019

121.

XIX/148/19

30.09.2019

122.

XIX/149/19

30.09.2019

Uchwała w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy
uzdolnionym dzieciom i młodzieży
ZREALIZOWANO
pobierającej naukę na terenie Miasta
Świętochłowice.
Uchwała w sprawie diet dla radnych
Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr V/26/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
31 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta
Świętochłowice na 2019 rok.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świętochłowice
na lata 2019 – 2030.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
celowej na dofinasowanie robót
budowlanych związanych z remontem
dachu budynku kościoła
św. Augustyna w Świętochłowicach –
Lipinach.
Uchwała w sprawie zaliczenia
do kategorii dróg publicznych
gminnych ulic na terenie miasta
Świętochłowice wraz
z wyznaczeniem ich przebiegu.

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

UNIEWAŻNIONO

ZREALIZOWANO

UNIEWAŻNIONO
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123.

XIX/150/19

30.09.2019

124.

XIX/151/19

30.09.2019

125.

XIX/152/19

30.09.2019

126.

XIX/153/19

30.09.2019

127.

XX/154/19

28.10.2019

128.

XX/155/19

28.10.2019

129.

XX/156/19

28.10.2019

130.

XX/157/19

28.10.2019

131.

XX/158/19

28.10.2019

132.

XX/159/19

28.10.2019

133.

XX/160/19

28.10.2019

Uchwała w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających
na terenie Miasta Świętochłowice.
Uchwała w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za pobyt dziecka,
maksymalnej opłaty za wyżywienie
oraz określenia warunków zwolnienia
od ponoszenia opłat w „Zespole
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
Miasta Świętochłowice.
Uchwała w sprawie nadania nazwy
ulicy w Świętochłowicach.
Uchwała w sprawie powołania
zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów
powszechnych na kadencję
2020-2023.
Uchwała w sprawie stwierdzenia
wyników wyborów ławników do Sądu
Okręgowego w Katowicach na okres
kadencji 2020 – 2023.
Uchwała w sprawie stwierdzenia
wyników wyborów ławników do Sądu
Rejonowego w Chorzowie na okres
kadencji 2020 – 2023.
Uchwała w sprawie pozostawienia
bez dalszego biegu zgłoszeń
kandydatów na ławników.
Uchwała w sprawie pozostawienia
bez dalszego biegu zgłoszeń
kandydatów na ławników.
Uchwała w sprawie pozostawienia
bez dalszego biegu zgłoszeń
kandydatów na ławników.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr V/26/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
31 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta
Świętochłowice na 2019 rok.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr XX/201/16 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
11 kwietnia 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi przez
Urząd Miejski w Świętochłowicach.

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

UNIEWAŻNIONO
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134.

XX/161/19

135.

XXI/162/19

136.

137.

138.

139.

140.

141.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia
międzygminnego w zakresie przyjęcia
do realizacji przez Gminę Miasto Ruda
Śląska zadania publicznego Gminy
Miasta Świętochłowice w zakresie
28.10.2019
ZREALIZOWANO
pomocy społecznej, polegającego na
prowadzeniu i zapewnieniu miejsc
w środowiskowym domu
samopomocy typu B dla mieszkańców
Świętochłowic z niepełnosprawności
intelektualną.
Uchwała w sprawie stawek podatku
14.11.2019
ZREALIZOWANO
od środków transportowych w 2020 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek
XXI/163/19 14.11.2019 podatku od nieruchomości na terenie ZREALIZOWANO
miasta Świętochłowice w 2020 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr V/26/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
XXII/164/19 25.11.2019
ZREALIZOWANO
31 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta
Świętochłowice na 2019 rok.
Uchwała w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania
XXII/165/19 25.11.2019
ZREALIZOWANO
przestrzennego dla obszaru w rejonie
ulic Chorzowskiej i Przemysłowej.
Uchwała w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie
XXII/166/19 25.11.2019
Drogowej Trasy Średnicowej, linii
UNIEWAŻNIONO
kolejowej, ulic Metalowców, Wojska
Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz
granicy administracyjnej miasta.
Uchwała w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania
XXII/167/19 25.11.2019 przestrzennego dla obszaru w rejonie ZREALIZOWANO
ulic Śląskiej, Wojska Polskiego oraz
granicy administracyjnej miasta.
Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego
XXII/168/19 25.11.2019
ZREALIZOWANO
lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno
- wypoczynkowe.
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142.

XXII/169/19 25.11.2019

143.

XXII/170/19 25.11.2019

144.

XXII/171/19 25.11.2019

145.

XXII/172/19 25.11.2019

146.

XXII/173/19 25.11.2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr X/79/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
25 marca 2019 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 2019.
Uchwała w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego
z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia
od usunięcia pojazdu na rok 2020.
Uchwała w sprawie przyjęcia
Programu 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 na rok 2020.
Uchwała w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego
Technikum w Zespole Szkół
Technicznych i Zawodowych
im. Augustyna Świdra
w Świętochłowicach w pięcioletnie
Technikum w Zespole Szkół
Technicznych i Zawodowych
im. Augustyna Świdra
w Świętochłowicach.
Uchwała w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Zespole Szkół Technicznych
i Zawodowych im. Augustyna Świdra
w Świętochłowicach w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Zespole Szkół
Technicznych i Zawodowych
im. Augustyna Świdra
w Świętochłowicach.

ZREALIZOWANO

UNIEWAŻNIONO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO

ZREALIZOWANO
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Uchwała w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego II Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi im. Mikołaja Reja
w Świętochłowicach w czteroletnie ZREALIZOWANO
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Reja
w Świętochłowicach.

147.

XXII/174/19 25.11.2019

148.

Uchwała w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
XXII/175/19 25.11.2019
ZREALIZOWANO
w Świętochłowicach w czteroletnie
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kochanowskiego w Świętochłowicach.

149.

150.

XXII/176/19 25.11.2019

Uchwała w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności Gimnazjum
nr 3 w Zespole Szkół i Pracy
Pozaszkolnej w Świętochłowicach.

ZREALIZOWANO

XXII/177/19 25.11.2019

Uchwała o zmianie uchwały
nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
22 kwietnia 2009 r. w sprawie
przyjęcia „Regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za wysługę lat
i za warunki pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw, a także
wysokość i warunki wypłacania
niektórych innych składników
wynagrodzenia w szkołach
i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym
jest Miasto Świętochłowice"
z późniejszymi zmianami
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r.
Nr 109 poz. 2388 i poz. 2389).

ZREALIZOWANO

195

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/26/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia
151. XXIII/178/19 23.12.2019
ZREALIZOWANO
2018 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Świętochłowice na
2019 rok.

152. XXIII/179/19 23.12.2019

Uchwała w sprawie zwolnienia
z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi posiadających
kompostownik przydomowy.

ZREALIZOWANO

153. XXIII/180/19 23.12.2019

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.

UNIEWAŻNIONO

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
nr XLVII/393/18 z dnia 27 marca 2018
153. XXIII/181/19 23.12.2019
UNIEWAŻNIONO
roku w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych.

155. XXIII/182/19 23.12.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020.

156. XXIII/183/19 23.12.2019

Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej dla Miasta Chorzów
na dofinansowanie działalności
ZREALIZOWANO
Ośrodka Pomocy Osobom
Uzależnionym i ich Rodzinom
w Chorzowie.

ZREALIZOWANO

Uchwała w sprawie zmiany Statutu
157. XXIII/184/19 23.12.2019 Środowiskowego Domu Samopomocy ZREALIZOWANO
w Świętochłowicach.
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158. XXIII/185/19 23.12.2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr LVII/430/10 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
3 listopada 2010 roku dotyczącej
gromadzenia dochodów na
wydzielonym rachunku przez
samorządowe jednostki budżetowe
prowadzące działalność w zakresie
oświaty.

ZREALIZOWANO

159

Uchwała w sprawie zmiany statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach.

ZREALIZOWANO

XXIII/186/19 23.12.2019

160. XXIII/187/19 23.12.2019

Uchwała w sprawie ustalenia sposobu
sprawienia pogrzebu przez Gminę
ZREALIZOWANO
Świętochłowice.

161. XXIII/188/19 23.12.2019

Uchwała w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Świętochłowicach oraz nadania
jej statutu.

ZREALIZOWANO

162. XXIII/189/19 23.12.2019

Uchwała w sprawie rozpatrzenia
skargi mieszkańca na działanie
Dyrektora Miejskiego Zarządu
Oświaty w Świętochłowicach.

ZREALIZOWANO

163. XXIII/190/19 30.12.2019

164. XXIII/191/19 30.12.2019

Uchwała w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
UNIEWAŻNIONO
Świętochłowice na lata 2020 – 2030.
Uchwała w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Świętochłowice
na 2020 rok.

ZREALIZOWANO
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