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 2020.
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 2020 rok zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2020 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

2

Szanowni Państwo,
niniejszym przedkładam
Świętochłowice w roku 2020”.

Państwu

„Raport

o

stanie

gminy

Niełatwo ocenić miniony rok, był bowiem pod wieloma względami
wyjątkowy. Weryfikacja tego, co zrealizowane i tego, czego osiągnąć się nie
udało, sukcesy i niepowodzenia, bilans zysków i strat naszej lokalnej
społeczności nie jest jednoznaczny. Z jednej strony, podobnie jak reszta samorządów, znaleźliśmy się
w nowej, nieznanej wcześniej rzeczywistości. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniła nasze
życie. „Lockdown”, „koronawirus”, „maseczki”, „zakażenia bezobjawowe”, „praca zdalna”,
„kwarantanna” to pojęcia, które – choć brzmiące obco – szybko weszły do codziennego języka. Na
bieżąco śledziliśmy niepokojące komunikaty resortu zdrowia przedstawiające dane o nowych
zakażeniach, wykorzystaniu respiratorów, zajętych łóżkach w szpitalach, statystykach zakażeń.
Pamiętamy opustoszałe skwery i ulice miast. Niejeden z nas padł ofiarą choroby, a każdy zna kogoś,
kto zakaził się koronawirusem. Wiele dziedzin gospodarki i wielu przedsiębiorców dotknęły rządowe
ograniczenia, wielu skorzystało z instrumentów, którymi rząd wspierał utrzymanie działalności
gospodarczej i miejsc pracy, część firm zawiesiła działalność, niektóre nie zdołały odrobić strat…
Ale miniony rok dla Świętochłowic był szczególny również z innych powodów: dzięki
współpracy samorządu lokalnego i władz centralnych, zapadły decyzje, których pozytywne skutki
odczują już niebawem mieszkańcy miasta. Ponad 30 milionów złotych uzyskanych z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych na inwestycje prorozwojowe, zmienią w najbliższych
latach oblicze naszego miasta. Byliśmy pod tym względem czołowym beneficjentem w województwie.
Część tych środków zainwestowana będzie w infrastrukturę miejską, część wzmocni atrakcyjność
inwestycyjną Świętochłowic, pozostałe poprawią komfort życia w mieście, a także przeznaczone
zostaną na poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej czasu wolnego. Wszystko to - wbrew wciąż
tlącej się pandemii - pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jest oczywiste, że na skutek
wprowadzonych w 2020 roku ograniczeń sanitarnych, niektóre informacje zawarte w niniejszym
opracowaniu nie mogą być porównywane do lat ubiegłych. Koronawirus SARS-CoV-2 wywrócił świat
do góry nogami, zmienił reguły życia społecznego. Wiele dziedzin życia zostało odgórnie
ograniczonych, funkcjonowanie wielu jednostek miejskich zostało zakłócone lub wręcz zawieszone.
Część zadań realizowano w wirtualnym świecie, w Internecie, zdalnie lub hybrydowo.
„Raport o stanie gminy Świętochłowice w roku 2020” składa się z 9 rozdziałów. Każdy z nich
opisuje jedną spójną sferę funkcjonowania samorządu. Każda z nich jest ważna dla mieszkańców
Świętochłowic, dla każdego z nas.
Zachęcam i zapraszam mieszkańców do zapoznania się z poniższym Raportem, by każdy mógł
wyrobić sobie własne zdanie na temat działań podejmowanych przez władze miasta.
Życzę Wszystkim Państwu i sobie, by normalność jak najprędzej do nas wróciła. Gorąco wierzę,
że świętochłowiczanie, my wszyscy, przetrwamy ten trudny czas i wyjdziemy z niego bardziej
zjednoczeni, bardziej solidarni, wzmocnieni wzajemną troską i empatią.
Serdecznie życzę Państwu zdrowia i spokoju.
Daniel Beger
Prezydent Miasta Świętochłowice
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Dokumenty strategiczne
W mieście w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

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

Strategia Rozwoju Świętochłowic do roku 2030;
Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku – aktualizacja 2016;
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic do roku 2030;
Plan Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Świętochłowice w latach 2017-2020;
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
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 ma przyczynić się do realizacji zadań
we wszystkich obszarach planowania: gospodarce, infrastrukturze, społeczności.
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.
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:
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1. Diagnozę problemów społecznych miasta dokonaną na podstawie analizy danych
2.
3.
4.
5.
6.

wtórnych, wzmocnioną wynikami ankiety internetowej.
Strukturę celów: głównych celów strategicznych i podporządkowanych im celów
operacyjnych.
Priorytetowe kierunki działań.
Schemat instytucjonalizacji procesu wdrażania Strategii.
Wyniki analizy SWOT w rozbiciu na każdy z celów operacyjnych,
Zasady monitoringu poziomu osiągania poszczególnych wskaźników rezultatów
działań oraz ewaluacji tych rezultatów.

Istotą opracowania Strategii było zidentyfikowanie obszarów w mieście, w których
mamy do czynienia z problemem społecznym, a następnie – przy wykorzystaniu wniosków
i rekomendacji zapisanych w dokumencie - wypracowanie metod zapobiegających
rozprzestrzenianiu się poszczególnych zachowań wpływających na pojawienie się problemu
społecznego lub 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
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 administracja rządowa 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 mocne i słabe strony 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 lata 2018-2020. 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
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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) Kultura i sztuka;
b) Sport;
c) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
d) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych;
e) Pomoc społeczna;
f) Ochrona i promocja zdrowia;
g) Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Program ochrony środowiska dla miasta Świętochłowice był dokumentem planowania
strategicznego, stawiającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu i określającym
wynikające z niej działania. Za realizację zadań, zmierzających do poprawy stanu środowiska
na terenie miasta odpowiedzialne są władze miasta w zakresie zadań własnych. Równocześnie
w programie 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 realizowały zadania przedstawione w Programie
zaprezentowano poniżej:
a) Urząd Miejski w Świętochłowicach;
b) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętochłowicach;
c) TAURON Ciepło Sp. z o.o.;
d) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.;
e) Tramwaje Śląskie S.A;
f) Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
g) Przedsiębiorstwa z sektora gospodarczego;
h) Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i inni administratorzy budynków mieszkalnych
wielorodzinnych;
i) Szkoły, przedszkola.
Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminnym zasobem nieruchomości
gospodaruje w Świętochłowicach Prezydent Miasta. Nieruchomości mogą być przedmiotem
obrotu. W szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania
w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały zarząd, a także
mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady
niepieniężne (tj. aporty) do spółek, przekazywane jako majątek tworzonych fundacji.
W roku 2020 zapoczątkowano prace nad powstaniem nowego dokumentu
pt. „Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku”. Dokument ten ma na celu
określenie wizji rozwoju oraz wyznaczenie celów i kierunków działań, jakie należy podjąć
w perspektywie 2030 roku. Dzięki niemu władze Miasta będą mogły prowadzić efektywne
działania zmierzające do rozwoju zgodnego z aspiracjami mieszkańców oraz przedsiębiorców.
Pierwszym etapem, prowadzącym do opracowania nowej strategii miasta, miały być
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konsultacje społeczne, podczas których każdy z mieszkańców mógłby wyrazić opinię na temat
życia w Świętochłowicach oraz podzielić się spostrzeżeniami związanymi
z rozwojem miasta. Niestety, ze względu na obostrzenia sanitarne i ograniczenia wynikające
z wystąpienia pandemii choroby COVID-19, prace nad powstaniem nowej strategii zostały
w roku 2020 zachwiane. W trzecim kwartale 2020 roku udało się jedynie skierować ankiety
w formie elektronicznej do istotnych grup mieszkańców, przedsiębiorców, liderów lokalnych,
do młodzieży. Pytanie dotyczyły głównie poniższych dziedzin życia społecznego:
a) Oceny jakości życia w mieście;
b) Stanu dróg;
c) Jakości komunikacji miejskiej;
d) Estetyki oraz czystości;
e) Dostęp do żłobków, przedszkoli oraz szkół;
f) Pomocy dla lokalnych firm;
g) Problemów w sferze technicznej i infrastrukturalnej.
Zakończenie prac nad strategią planuje się na trzeci kwartał 2021 roku, w zależności
od tempa wygaszania pandemii choroby COVID-19.

Zasób mieszkaniowy
W 2020 r. w Gminie Świętochłowice przeprowadzono sprzedaże gminnych
nieruchomości w drodze przetargu jak i w formie bezprzetargowej. W wyniku przetargu
sprzedano 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 9.476 m2. W wyniku sprzedaży
bezprzetargowej sprzedano 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 339 m2. Wpływy z tytułu
sprzedaży wyniosły 1.399.730,00 zł netto. Nie przeprowadzono sprzedaży gruntów Skarbu
Państwa. Na nieruchomościach gminnych jak i Skarbu Państwa nie odnotowano innych form
obrotu. Stan nieruchomości oddanych w trwały zarząd zarówno nieruchomości gminnych jak
i Skarbu Państwa nie uległ zmianie. Powierzchnia nieruchomości oddanych w dzierżawę
i użytkowanie również nie uległa znaczącym zmianom. Zasób gminy Świętochłowice
obejmował na dzień 31 grudnia 2020 r. – 624 ha gruntów, położonych na około
3.900 działkach.
W 2020 r. w Wydziale Mienia Komunalnego kontynuowano intensyfikację działań
w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 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
powyższej uchwały dotyczącymi zastosowania 85% bonifikaty od ceny lokalu. Według stanu
na dzień 31.12.2020 r. sprzedano 268 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, zaś wpływy
z tytułu sprzedaży odnotowano w wysokości 4.586.155,43 zł. W drodze przetargu sprzedano
2 lokale mieszkalne za cenę 166. 450,00 zł
W drodze bezprzetargowej sprzedano 2 lokale użytkowe, odnotowane wpływy z tego
tytułu to 92 796, 71 zł.
Wrażliwą kwestią jest regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas
drogowy. Zgodnie z art. 73 ustawy dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Wojewoda
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Śląski w roku 2020 wydał decyzje stwierdzające nabycie 4 działek w pasie drogowym drogi
publicznej o łącznej powierzchni 0,0228 ha.
Wydział Mienia Komunalnego w 2020 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. W konsekwencji podjętych od roku 2019 przez gminę Świętochłowice
działań, Wojewoda Śląski w 2020 r. wydał 3 decyzje komunalizacyjne obejmujące grunty
o łącznej powierzchni 684 m2. Ponadto w dniu 31.12.2020 kilka postępowań
administracyjnych wszczętych na wniosek Gminy było w toku.
Prezydent Miasta Świętochłowice w 2020 r. wyraził zgodę w 25 przypadkach na czasowe
zajęcie nieruchomości będących własnością Gminy Świętochłowice do celów projektowych,
a także:
a) 2 zgody w formie pisemnej na dysponowanie nieruchomością w celu budowy zjazdu
z działki na działkę Gminy (droga wewnętrzna);
b) 2 zgody w formie pisemnej na dysponowanie nieruchomością dokonania odwiertów
geotechnicznych;
c) 1 pisemną zgodę na dysponowanie nieruchomością celem wystąpienia z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew.
Wydział Mienia Komunalnego w 2020 r. zawarł 14 umów na wejście w teren celem
ułożenia infrastruktury lub usunięcia awarii na nieruchomościach będących własnością Gminy
Świętochłowice.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez cały okres trwania
użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
W związku z wystąpieniem pandemii choroby COVID-19, na podst. art. 15j ustawy z dnia
2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin płatności dla opłat za 2020 r.
został wydłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.
W roku 2020 Wydział Mienia Komunalnego dokonał naliczeń opłat dla nowych nabywców
nieruchomości, kontroli w formie przypomnień i wezwań do zapłaty do użytkowników
wieczystych w celu uregulowania zaległości z w/w tytułu, została także przeprowadzona
aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej
w Świętochłowicach, będącej własnością Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego (garaże).
Dokonano aktualizacji opłat dla 92 użytkowników wieczystych. Opłaty z tytułu trwałego
zarządu i użytkowania w roku 2020 zostały w 100% uregulowane. Czynsze za dzierżawę
i najem gruntów stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa naliczane są z zastosowaniem
stawek określonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice. W związku
z powyższym odnotowane dochody w 2020 r.:
a) z tytułu użytkowania, trwałego zarządu i służebności – 372 464,24 zł;
b) z tytułu użytkowania wieczystego – 1 262 363,64 zł;
c) z tytułu najmu i dzierżawy – 375 409,86 zł.
W 2020 r. kontynuowano działania związane z przekształceniem prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
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wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu zobowiązany jest
do wniesienia na rzecz dotychczasowego właściciela tj. Skarbu Państwa lub Gminy opłaty,
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.
Dla wszystkich osób, które skorzystały z możliwości wniesienia opłat tzw.
„przekształceniowych” jednorazowo, z zastosowaniem bonifikaty, należało wydać
zaświadczenia „końcowe”, uprawniające do wykreślenia w księdze wieczystej wpisu
roszczenia dotychczasowego właściciela, tj. Gminy lub Skarbu Państwa.
W 2020 r. wydano 1.677 zaświadczeń końcowych dla nieruchomości, które stanowiły
własność Gminy i 237 dla nieruchomości, które stanowiły własność Skarbu Państwa.
Miasto w roku 2020 realizowało działania związane z wykonywaniem zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej, tzn. prowadzenia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należało:

a) Prowadzenie bazy danych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w teleinformatycznym systemie ,,Ośrodek”. Główne dane statystyczne odnoszące się
do systemu prezentują się następująco:
• liczba zgłoszonych prac geodezyjnych – 271;
• liczba zamówień na materiały z zasobu – 991;
• liczba zweryfikowanych i przyjętych do zasobu operatów technicznych – 261;
• liczba udzielonych pisemnych informacji – 71;
• liczba zeskanowanych operatów technicznych – 31.
Liczba stron dokumentów w postaci elektronicznej w systemie ,,Ośrodek” według stanu
na dzień 31.12.2020 r. wynosi 228.429.

b) Prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w teleinformatycznym
systemie ,,EwOpis”. Główne dane statystyczne odnoszące się do systemu prezentują
się następująco:
• liczba zarejestrowanych dokumentów – 5.741;
• liczba zmian w bazie danych – 6.328.

c) Prowadzenie bazy danych rejestru cen nieruchomości w teleinformatycznym systemie
,,RejCen”. Główne dane statystyczne dotyczące systemu prezentują się następująco:
• liczba zarejestrowanych transakcji w rejestrze cen nieruchomości – 659.

d) Prowadzenie mapy zasadniczej w teleinformatycznym systemie ,,EwMapa”. Główne
dane statystyczne odnoszące się do systemu prezentują się następująco:
• liczba operatów technicznych na podstawie których zaktualizowano mapę
zasadniczą – 261.

e) Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Główne dane statystyczne
odnoszące się do klasyfikacji gleb na terenie miasta prezentują się następująco:
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Powierzchnia gruntów rolnych (stan na 31.12.2020 r.):
• grunty orne – 83 ha;
• sady – 0 ha;
• łąki trwałe – 5 ha;
• pastwiska trwałe – 9 ha;
• grunty rolne zabudowane – 1 ha;
• grunty pod stawami – 0 ha;
• grunty pod rowami – 0 ha;
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha.
Powierzchnia gruntów leśnych (stan na 31.12.2020 r.):
• lasy – 0 ha;
• grunty zadrzewione i zakrzewione – 160 ha.

f) Prowadzenie rejestru punktów państwowej szczegółowej osnowy geodezyjnej
w teleinformatycznym systemie ,,Bank Osnów”. Główne dane statystyczne odnoszące
się do systemu prezentują się następująco:
• liczba punktów szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej – 177;
• liczba punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej – 274.
Powierzchnia wszelkich gruntów znajdujących się w granicach administracyjnych
miasta, według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.331 ha, co odpowiada powierzchni
13,31 km2. Liczba wszystkich działek ewidencyjnych wynosi 9.385. Ogólna liczba budynków
znajdujących się granicach administracyjnych miasta wynosi 6.576. Liczba lokali według stanu
na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9.996.
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 mające na celu, w szczególności:
a) Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej zasobu;
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, obsługę księgową i obsługę prawną opisane są w akcie
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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 31.12.2020 r. przedstawia poniższy wykaz:

Forma własności

Budynki
mieszkalne
(szt.)

Mieszkania
(szt.)

Powierzchnia
użytkowa mieszkań
(m²)

Zasób komunalny

217

2556

111.732,76

w tym socjalne

-

171

5.809,65

-

235

11.591,10

-

1194

45.180,83

Razem Komunalne

217

3985

168.504,69

Zasób prywatny

160

1592

64.404,45

w tym socjalne

-

4

144,20

Skarb Państwa

2

25

1.110,20

Zasób ogółem

379

5602

234.019,34

Zasób socjalny ogółem

-

175

5.953,85

Zasób komunalny
w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych obcych
Zasób komunalny
w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych własnych

Liczba budynków niemieszkalnych będących w zarządzie MPGL według stanu na dzień
31.12.2020 r. przedstawia się następująco:
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Budynki niemieszkalne

Ogółem

Liczba (szt.)
Powierzchnia w m2

24
6.250,51

Struktura wiekowa budynków będących w zarządzie MPGL według stanu na dzień
31.12.2020 r. prezentuje poniższa tabela:
Rok budowy

Liczba na dzień 31.12.2020 r.

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

222
144
13
379

Poniższa tabela prezentuje wyposażenie lokali pod względem infrastruktury:
Wyposażenie lokali

Liczba lokali

Instalacja wodociągowa
Kanalizacja
Instalacja centralnego ogrzewania

5 591
5 591
1 027

Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r., bez odpisów aktualizacyjnych wynosi:
Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r

Wartość należności

Zaległości bieżące
Zaległości zasądzone
Razem

30.073.769,18 zł
9.824.984,32 zł
39.898.753,50 zł

Na dzień 31.12.2020 r. spółka dokonała odpisów aktualizacyjnych należności na kwotę
38.143.203,98 zł, w tym bieżących 6.664.936,38 zł oraz zasądzonych 31.478.267,60 zł.
Stan zobowiązań spółki wobec podmiotów zewnętrznych na dzień 31.12.2020 r. wynosi:
Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług razem,
w tym:
Zakup podstawowy
(wodociągi)
Wspólnoty Mieszkaniowe
(w zarządzie MPGL)

6.026.133,25 zł

Zobowiązania
po terminie
płatności razem,
w tym:

5.071.089,59 zł

637.746,69 zł

Zakup podstawowy
(wodociągi)

262.210,22 zł

5.102.515,00 zł

Wspólnoty
Mieszkaniowe
(w zarządzie MPGL)

4.523.007,81 zł
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Wspólnoty Mieszkaniowe
(w zarządzie obcym)

285.871,56 zł

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:
opłata śmieciowa

Wspólnoty
Mieszkaniowe
(w zarządzie obcym)

285.871,56 zł

Zobowiązania po terminie płatności,
w tym:

1.608.326,18 zł

opłata śmieciowa

1.608.326,18 zł

Poniższa tabela przedstawia stan taboru samochodowego będącego własnością spółki
na dzień 31.12.2020 r.:

Marka

Funkcja

Nr rejestracyjny

KIA 2900
KIA 2700
KIA 2700
FORD TRANSIT
FIAT DUCATO
STAR 28

Wywrotka
Wywrotka
Wywrotka
Osobowy
Osobowo-dostawczy
Podnośnik koszowy (zwyżka)

SW 22446
SW 36427
SW 36428
SW 10722
SW 47572
SW 35106

Liczba ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy na dzień
31.12.2020 r. wyniosła 359 osób. Liczba spraw dotyczących przyjmowania, kompletowania
dokumentacji w sprawach z zakresu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie
gminy, na podstawie wniosków osób zainteresowanych najmem, wstąpieniem w stosunek
najmu, oczekujących na najem socjalny, lokal zamienny lub zainteresowanych wynajęciem
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy wyniosła 1031.
Liczba osób oczekujących na:
a) najem socjalny lokalu w dniu 31.12.2020 r. wyniosła 197;
b) pomieszczenia tymczasowe w dniu 31.12.2020 r. wyniosła 42;
c) na lokal mieszkalny (zamienny, do remontu, do zasiedlenia) w dniu 31.12.2020 r.
wyniosła 160.
Liczba załatwionych spraw związanych z zamianą mieszkania w obrębie zasobu
mieszkaniowego gminy oraz zamianą mieszkania z kontrahentem, którego lokal nie należy
do zasobu gminy w roku 2020 wyniosła 136.
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 – w tym 3,872 km długości jezdni głównej.
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Liczba obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, tuneli i innych) według stanu na dzień
31.12.2020 r. wynosi:
a) Most (kładka dla pieszych w ciągu ul. Harcerskiej) – 1 szt.;
b) Wiadukty w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej – 12 szt.;
c) Wiadukty w ciągu dróg powiatowych – 4 szt.;
d) Wiadukty kolejowe – 9 szt.;
e) Przepusty – 6 szt. (w tym 2 pod DTŚ);
f) Kładka dla pieszych nad DTŚ w ciągu ulicy Bytomskiej – 1 szt.;
g) Przejścia podziemne – 4 szt. (w tym 2 będące własnością PKP).
Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 18 km (w 100% w zarządzie ChorzowskoŚwiętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji). Liczba punktów świetlnych
wynosi 3.516 szt. (z tego 1.371 szt. stanowi własność Gminy oraz 2.145 szt. stanowi własność
Tauron Dystrybucja Serwis S.A.).
W roku 2020 wykonano na ternie miasta następujące roboty drogowe:
a) Przebudowa ulicy Metalowców wraz z rondem im. św. Jana Pawła II – łączny koszt
inwestycji wynosił 3.130.874,10 zł, w tym środki Funduszu Dróg Samorządowych
wynosiły 2.505.067,00. Wkład Gminy wynosił 625.807,10 zł;
b) Przebudowa ulicy Ślęzan – łączny koszt inwestycji wynosił 619.401,90 zł. Wkład Gminy
wynosił 94.601,90 zł;
c) Wykonanie zatoki „Kiss and Ride” w ciągu ulicy Powstańców Śląskich wraz
ze stanowiskami parkingowymi, chodnikami i ścieżką rowerową w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Koszt inwestycji wyniósł 191.871,73 zł.

Zadania inwestycyjne i remontowe
W roku 2020 przygotowano, realizowano i rozliczono zadania inwestycyjne, remontowe
i rozbiórkowe na terenie miasta. Poniżej przedstawiono stan realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych na dzień 31.12.2020 r.:
a) Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów
zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem
jego biologicznej aktywności – zawarto umowę na wykonanie zakresu rzeczowego
zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz umowę na pełnienie obowiązków
inżyniera kontraktu. Zadanie w trakcie realizacji.
b) Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w Świętochłowicach –
zawarto umowy na wykonanie zakresu rzeczowego zadania oraz na pełnienie
obowiązków inżyniera kontraktu. Zadanie zostało wykonane.
c) Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem
barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Świętochłowicach – zawarto umowy na wykonanie zakresu rzeczowego zadania
oraz na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.
d) Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” –
opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Przewiduje się zakończenie
realizacji zadania do końca 2022 r.
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e) Modernizacja istniejącego zagospodarowania terenu zlokalizowanego na terenie

f)

g)

h)

i)

osiedla Matylda w Świętochłowicach (zadanie pn.: Zielona enklawa Lipin dla dzieci
i dorosłych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020) – opracowano
dokumentację projektową, a także zawarto umowy na wykonanie zakresu rzeczowego
zadania oraz na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało
zakończone w roku 2021.
Modernizacja istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kościelnej
w Świętochłowicach (zadanie pn.: Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej
w Chropaczowie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020) – opracowano
dokumentację projektową, a także zawarto umowy na wykonanie zakresu rzeczowego
zadania oraz na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończone
w roku 2021.
Przebudowa istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu Miejskim nr 4
w Świętochłowicach przy ul. Mielęckiego 19 (zadanie pn.: Ogród Sport to zdrowie przy
Przedszkolu Miejskim nr 4 w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020) opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na pełnienie
obowiązków nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.
Modernizacja
systemu
oświetlenia
obiektów
użyteczności
publicznej
w Świętochłowicach - modernizacja systemu oświetlenia basenu przy Szkole
Podstawowej nr 1 – opracowano dokumentację projektową, a także zawarto umowy
na wykonanie zakresu rzeczowego zadania oraz na pełnienie obowiązków nadzoru
inwestorskiego. Zadanie zostało wykonane.
Modernizacja
systemu
oświetlenia
miejskich
placówek
oświatowych
w Świętochłowicach realizowana w formule projektowanie i wykonanie robót
budowlanych, w zakresie:
• Modernizacji oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 13;
• Modernizacji oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 4;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 8;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 19;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 10;
• Modernizacji oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Na powyższe roboty zawarto umowy na wykonanie zakresu rzeczowego zadania oraz
na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało wykonane.
j) Remont dwóch węzłów higieniczno-sanitarnych w wydzielonym segmencie Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Jerzego Kukuczki w Świętochłowicach – zawarto umowy
na wykonanie zakresu rzeczowego zadania oraz na pełnienie obowiązków nadzoru
inwestorskiego. Zadanie zostało wykonane.
k) Pozostałe zadania inwestycyjne i remontowe w miejskich placówkach oświatowych:
• Wykonanie w formule „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych,
polegających na doposażeniu budynków Szkół Podstawowych nr 1, nr 4, nr 17
oraz Przedszkola Miejskiego nr 11 w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.
• Wymiana okładzin schodów zewnętrznych wejścia głównego budynku Szkoły
Podstawowej nr 19 w Świętochłowicach.
• Remont hydroizolacji ścian piwnicznych budynku Przedszkola Miejskiego nr 4
w Świętochłowicach.
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•

Wymiana okładziny podłogowej pomieszczenia sekretariatu w budynku
Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach.

Powyższe zadania zostały wykonane.
Sprawowano nadzór inwestorski (przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi
w zakresie nadzorów inwestorskich) nad realizacją m.in. następujących zadań:
a) Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów
zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem
jego biologicznej aktywności.
b) Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w Świętochłowicach.
c) Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem
barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Świętochłowicach.
d) Modernizacja istniejącego zagospodarowania terenu zlokalizowanego na terenie
osiedla Matylda w Świętochłowicach (zadanie pn.: Zielona enklawa Lipin dla dzieci
i dorosłych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020).
e) Modernizacja istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kościelnej
w Świętochłowicach (zadanie pn.: Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej
w Chropaczowie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020).
f) Modernizacja systemu oświetlenia obiektów użyteczności publicznej
w Świętochłowicach - modernizacja systemu oświetlenia basenu przy Szkole
Podstawowej nr 1.
g) Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych
w Świętochłowicach realizowana w formule zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych, w zakresie:
• Modernizacji oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 13;
• Modernizacji oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 4;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 8;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 19;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 10;
• Modernizacji oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
h) Remont dwóch węzłów higieniczno-sanitarnych w wydzielonym segmencie Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Jerzego Kukuczki w Świętochłowicach.
i) Zadania inwestycyjne i remontowe w miejskich placówkach oświatowych:
• Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektowanie i wykonanie”,
polegających na doposażeniu budynków Szkół Podstawowych nr 1, nr 4, nr 17
oraz Przedszkola Miejskiego nr 11, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.
• Wymiana okładzin schodów zewnętrznych wejścia głównego budynku Szkoły
Podstawowej nr 19 w Świętochłowicach.
• Remont hydroizolacji ścian piwnicznych budynku Przedszkola Miejskiego nr 4
w Świętochłowicach.
• Wymiana okładziny podłogowej pomieszczenia sekretariatu w budynku
Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach.
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Pozyskano dokumentację projektową (wielobranżowy projekt budowlany/
wielobranżowy projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
przedmiar robót, kosztorys inwestorski) dla następujących zadań:
a) Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” –
opracowano aktualizację dokumentacji projektowej;
b) Modernizacja istniejącego zagospodarowania terenu zlokalizowanego na terenie
osiedla Matylda w Świętochłowicach (zadanie pn.: Zielona enklawa Lipin dla dzieci
i dorosłych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020);
c) Modernizacja istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kościelnej
w Świętochłowicach (zadanie pn.: Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej
w Chropaczowie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020);
d) Przebudowa istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu Miejskim nr 4
w Świętochłowicach, przy ul. Mielęckiego 19 (zadanie pn.: Ogród Sport to zdrowie przy
Przedszkolu Miejskim nr 4 w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020);
e) Modernizacja systemu oświetlenia obiektów użyteczności publicznej
w Świętochłowicach - modernizacja systemu oświetlenia basenu przy Szkole
Podstawowej nr 1;
f) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja
systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach”,
w zakresie:
• Modernizacji oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 13;
• Modernizacji oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 4;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 8;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 19;
• Modernizacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 10;
• Modernizacji oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
W ramach zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji, przeprowadzono roczne
podstawowe kontrole obiektów i urządzeń w ramach utrzymania sprawności technicznej
i funkcjonalnej placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street
Workout” na terenie miasta Świętochłowice.
Poniżej przedstawiono sprawozdanie roczne z prowadzenia platformy usterkowej
„Naprawmyto.pl”. W ramach działania platformy zaprezentowano poniżej sumaryczne
zestawienie dokonanych zgłoszeń, wraz ze stanem ich realizacji:
a) Alerty, które pozostają otwarte – 8;
b) Alerty w trakcie naprawiania – 11;
c) Alerty, które zostały naprawione – 192;
d) Alerty, które nie zostaną naprawione – 66.
Liczba wszczętych, trwających i zakończonych postępowań o zamówienie publiczne
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz z podaniem przedmiotu zamówienia
przedstawia się następująco:
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Postępowania (łącznie 30) zakończone podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego w 2020 roku:
a) Wyłapywanie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu
miasta Świętochłowice oraz wyłapywanie, transport oraz umieszczenie chorych lub
wymagających pomocy dzikich i egzotycznych zwierząt z terenu miasta
Świętochłowice w ośrodku rehabilitacji zwierząt;
b) Bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta
Świętochłowice;
c) Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta
Świętochłowice;
d) Realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu
nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy
Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie
stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa
jakości środowiska miejskiego;
e) Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-000105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice –
remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz
z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,
w szczególności pod względem merytorycznym, formalnym, projektowym,
technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym;
f) Całoroczne utrzymanie drzewostanu w parkach na skwerach i zieleńcach na terenie
miasta Świętochłowice;
g) Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Świętochłowice wraz z jej podległymi
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury;
h) Przebudowa drogi gminnej - ul. Ślęzan w Świętochłowicach;
i) Remont dwóch węzłów higieniczno-sanitarnych w wydzielonym segmencie Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Jerzego Kukuczki w Świętochłowicach w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Świętochłowicach;
j) Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
pn. "Termomodernizacja i remont budynku przedszkola z przebudową urządzeń
budowlanych i budową elementów małej architektury" – etap II „Termomodernizacja
budynku Przedszkola Miejskiego nr 9;
k) Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Termomodernizacja i remont
budynku przedszkola z przebudową urządzeń budowlanych i budową elementów
małej architektury" – etap II „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
nr 9”;
l) Wykonanie robót budowalnych w ramach projektu finansowanego z budżetu
obywatelskiego pn. „Bezpieczny szkolny przystanek" - bezpieczne miejsce
przesiadkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej SP 1. Miejsce postojowe dla autokarów
wycieczkowych wraz z adaptacją części terenu na parking rowerowy - dla dzieci
przyjeżdżających na rowerach do szkoły;
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m) Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia
i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych
i Zawodowych przy ul. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach”;
n) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie części
budynku Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych (dawniej Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Usługowych) w celu utworzenia sal do praktycznej nauki zawodu oraz
usunięcia barier dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą wyposażenia oraz
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu;
o) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja
systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach";
p) Modernizacja systemu oświetlenia obiektów użyteczności publicznej
w Świętochłowicach - modernizacja systemu oświetlenia basenu przy Szkole
Podstawowej nr 1;
q) Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok
2020 w Świętochłowicach;
r) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Świętochłowice;
s) Świadczenie usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości i porządku w budynkach
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 54, 54a, 53
oraz w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku przy
ul. Plebiscytowej 3;
t) Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach;
u) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu
Miejskiego w Świętochłowicach w zakresie przyjmowania, sortowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek
niedoręczonych;
v) Bieżące utrzymanie, usuwanie awarii i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych
na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice;
w) Wyłapywanie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu
miasta Świętochłowice oraz wyłapywanie, transport oraz umieszczenie chorych lub
wymagających pomocy dzikich i egzotycznych zwierząt z terenu miasta
Świętochłowice w ośrodku rehabilitacji zwierząt;
x) Świadczenie usług w zakresie eksploatacji oświetlenia: ulic, placów, skwerów, parków,
zieleńców, chodników i przejść dla pieszych, włączonego do szaf oświetleniowych
stanowiących własność TAURON Nowe Technologie S.A.;
y) Odbiór odpadów zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych oraz części nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy;
z) Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie
Prezydenta Miasta Świętochłowice;
aa)
Remonty cząstkowe dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta
Świętochłowice;
bb)
Utrzymanie czystości i przejezdności dróg na terenie miasta Świętochłowice;
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cc) Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach oraz placów
zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout” na terenie
miasta Świętochłowice.

Publiczny transport zbiorowy
W dniu 16 grudnia 2010 r. przyjęta została przez Sejm RP ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym. Ustawa ta weszła w życie 1 marca 2011 r. Wprowadziła ona do obrotu prawnego
pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, którym na obszarze gminy
Świętochłowice jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) będący jednostką budżetową
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), w skład której wchodzi 41 gmin.
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;
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 w całości objęte są budżetem Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Dochodami GZM pochodzącymi od gmin członkowskich są między innymi
dochody z tytułu stałej części składki rocznej oraz zmiennej części składki rocznej. Gminy
członkowskie są zobowiązane do wnoszenia na rzecz Związku Metropolitalnego składek
rocznych, składających się z części stałej i zmiennej.
Należy w tym miejscu wspomnieć, że obostrzenia wprowadzone w związku z trwającą
pandemią choroby COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęły na sprzedaż biletów komunikacji
miejskiej.
W pierwszej fali pandemii nastąpił spadek sprzedaży o 84%. W roku 2020 dochód
ze sprzedaży biletów było o 42,5% niższy w stosunku do roku poprzedniego.
Wysokość zmiennej składki rocznej z tytułu pełnienia organizatora publicznego
transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w 2020 r., zgodnie z Uchwałą
Nr XVIII/116/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 czerwca
2019 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską
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Metropolię w roku 2020 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych
gmin, wynosiła dla gminy Świętochłowice 11.697.607,00 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.
Komunikacja miejska organizowana przez ZTM dla gminy Świętochłowice obejmuje
autobusy i tramwaje. Łączna długość tras, na których realizowane są przewozy pasażerskie
liczy 37, 33 km (autobusy 25,09 km, tramwaje 12,24 km), natomiast łączna długość linii to
61,38 km (autobusy 44,73 km, tramwaje 16,65 km). W roku 2020 trwały prace nad
uruchomieniem przez GZM linii metropolitalnych (prace nad projektem rozpoczęto
na przełomie marca i kwietnia 2019), które zostaną uruchomione w 2021 r. Świętochłowice
znajdą się na trasach linii M1 (trasa z Katowic do Gliwic) oraz M24 (trasa z Katowic do Zabrza).
Uruchomienie linii zostało opóźnione w związku z trwającą pandemią.
Przewozy są realizowane łącznie na 21 liniach, z czego 4 to linie tramwajowe, a 17 to
autobusowe. 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, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda
Śląska, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze. Podział akcji na poszczególne
gminy ustalono na podstawie wielkości pracy eksploatacyjnej wykonywanej w tym czasie
przez tramwaje na obszarze tych gmin.
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.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
(zmiana studium), które aktualnie obowiązuje, zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej
nr XLV/488/14 z dnia 14.02.2014 r. Obecnie trwają prace nad kolejną zmianą dokumentu,
które są na etapie przed wystąpieniem do właściwych instytucji o opinie i uzgodnienia.
Obecnie dla obszaru miasta obowiązuje 18 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W roku 2016 przyjęto 1 plan miejscowy, w roku 2017 przyjęto 2 zmiany
planów, w roku 2018 przyjęto 3 zmiany obowiązujących planów, w 2019 r. zostały uchwalone
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2 plany miejscowe – na obszarach, gdzie już wcześniej takie plany obowiązywały, a w 2020 r.,
na obszarze w południowo-zachodniej części miasta, gdzie dotąd plan nie obowiązywał, został
uchwalony nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Łączna powierzchnia
obowiązujących planów wynosi ok. 1239 ha, co stanowi 93,1% powierzchni miasta Ostatnia
ocena aktualności aktów planistycznych została przyjęta uchwałą LIV/440/18 z 01.10.2018 r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Świętochłowice w latach
2014 – 2018. Rada Miejska przyjęła 2 uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dwóch aktów
planistycznych – planu miejscowego na obszarze dzielnicy Lipiny (uchwała z 30.11.2020 r.)
oraz zmiany planu miejscowego na obszarze śródmieścia (uchwała z 25.01.2021 r.)
Studium oraz rejestr planów miejscowych, wraz z uchwałami jest dostępny na stronie
internetowej miasta – link https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/021. W 2020 r.
wydano 131 dzienników budowy.
Gminny program opieki nad zabytkami według stanu na dzień 31.12.2020 r. był
w trakcie opracowania. Wydział wykonuje ponadto zadania związane z prowadzeniem
gminnej ewidencji zabytków. W końcu 2020 r. sporządzono aktualizację tej ewidencji, która
została przyjęta zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 146/2021 z dnia 24.03.2021 r.

Budżet obywatelski 2021
W dniu 01.10.2020 r. rozpoczął się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2021.
Wnioski można było składać do dnia 14.10.2020 roku. Podobnie jak w poprzednich edycjach,
utrzymany został podział kwoty na dwie kategorie: projekty inwestycyjne (budowa,
przebudowa, rozbudowa itp. elementów infrastruktury miejskiej) i projekty społeczne
(organizacja wydarzeń, warsztatów, zawodów sportowych itp.). Na pierwszą z nich
przeznaczonych zostało 80% środków - 1.000.000 zł, pozostała kwota (20% środków –
250.000 zł) została zarezerwowana na inwestycje społeczne. Wszystkie zgłaszane zadania
musiały spełniać warunek ogólnodostępności. W terminie naboru mieszkańcy miasta złożyli
w sumie 31 projektów (10 społecznych i 21 inwestycyjnych). Wnioski zostały przeanalizowane
przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, a następnie ocenione przez Zespół
ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez Prezydenta Miasta. Po ocenie formalnej
i merytorycznej do głosowania dopuszczone zostały 22 projekty.
Głosowanie trwało od 30.10.2020 r. do 06.11.2020 r. W głosowaniu wzięło udział
5.922 mieszkańców Świętochłowic. Głosów ważnych oddano 5.678, z czego 4.105 to głosy
oddane za pośrednictwem platformy internetowej, a 1.573 głosy oddano w sposób tradycyjny
za pomocą papierowych kart do głosowania. Do realizacji w roku 2021 wybranych zostało
8 projektów, w tym 4 inwestycyjne i 4 społeczne. Projekty wybrane do realizacji:
a) Inwestycyjne:
• Wykonanie inwestycji pn. „Skate Park Lipiny’;
• Zakup sprzętu działań ratowniczo gaśniczych dla OSP Świętochłowice 1 w celu
poprawy bezpieczeństwa osobistego strażaków OSP;
• Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Parku OSiR
„Skałka”;
• Edukacyjny Plac Zabaw;
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b) Społeczne:
•
•
•
•

Realizacja projektu pt. „Darmowe zajęcia judo dla dzieciaków”;
Powszechny dostęp do rozwoju sportowego dla dziewczyn z miasta
Świętochłowice;
Mężczyźni w Centrum;
Tydzień Seniora w Świętochłowicach.

W zakresie zadań wybranych w latach ubiegłych do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano następujące zadania:
a) Zadanie: „Bezpieczny szkolny przystanek – bezpieczne miejsce przesiadkowe dla
dzieci i młodzieży szkolnej SP1”. Miejsce postojowe dla autokarów wycieczkowych
wraz z adaptacją części terenu na parking rowerowy – dla dzieci przyjeżdżających
rowerem do szkoły. Celem przebudowy była poprawa bezpieczeństwa niechronionych
użytkowników dróg poprzez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz ścieżki
rowerowej; zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie szkoły poprzez wykonanie
zatoki postojowej o nawierzchni stałej; poprawę obsługi komunikacyjnej placówki
oświatowej poprzez budowę zatoki Kiss&Ride. W ramach inwestycji wykonano:
16 miejsc postojowych (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych), 120 m drogi
rowerowej, 120 m chodnika dla pieszych zatokę Kiss&Ride o łącznej powierzchni
97m2, 10 stanowisk postojowych dla rowerów.
b) Zadanie: „Kobiety w centrum czyli program aktywności dla kobiet w dzielnicy
Lipiny”. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 46 warsztatów, w których wzięły
udział 723 kobiety i dziewczęta zamieszkujące na terenie miasta Świętochłowice.
W projekcie mogły wziąć udział kobiety niezależnie od wykształcenia, statusu
społecznego czy przynależności etnicznej. Warsztaty przeprowadzone w trakcie
realizacji zadania obejmowały rozległą tematykę, dzięki czemu każda mieszkanka
miasta mogła znaleźć odpowiednie dla siebie zajęcia np. warsztaty psychologiczne,
szkolenia motywacyjne dla kobiet planujących założenie działalności gospodarczej,
warsztaty dotyczące makijażu i pielęgnacji ciała, rękodzieła, zajęcia sportowe, a także
dotyczące tematów związanych z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowań
sądowych, alimentów i innych kwestii prawnych.
c) Zadanie: „Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych – plac zabaw dla dzieci
i miejsce relaksu dla dorosłych”. W ramach realizacji zadania sporządzono
dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia budowy organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, opracowano przedmiary robót, opracowano
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowano kosztorys
inwestorski, opracowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania
realizacyjne, niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane, zawarto umowę na świadczenie usługi nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, przeprowadzono
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych, w wyniku którego w dniu 8 grudnia 2020 r. zawarto umowę z wybranym
wykonawcą. Realizacja zadania została przedłużona na 2021 rok. Zadanie to zostało
również ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji 2020-2021.
d) Zadanie: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie”. W ramach
realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia
budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej, opracowano
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przedmiary robót, opracowano specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
opracowano kosztorys inwestorski, opracowano szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia oraz wymagania realizacyjne, niezbędne do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zawarto
umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót
budowlanych, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 8 grudnia 2020 r. zawarto
umowę z wybranym wykonawcą Realizacja zadania została przedłużona na 2021 rok.
Powyższe zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem
realizacji 2020-2021.
e) Zadanie: „Strefa gier i zabaw podwórkowych przy Szkole Podstawowej Nr 4
w Świętochłowicach”. W ramach realizacji zadania opracowano aktualizację
kosztorysów inwestorskich wraz z korektą przedmiarów robót, obejmującą wyłączenie
zakresu dot. sieci kanalizacyjnej, opracowano szczegółowy opisu przedmiotu
zamówienia oraz wymagania realizacyjne niezbędne do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, zawarto umowę na
świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
która w następstwie okoliczności o których mowa poniżej wygasła. Po dokonaniu
aktualizacji kosztorysów inwestorskich ustalono, iż przewidywany koszt wykonania
zadania pn. „Strefa gier i zabaw podwórkowych przy Szkole Podstawowej Nr 4
w Świętochłowicach” wyniósłby ok. 503.000,00 zł (z wyłączeniem robót związanych
z modernizacją sieci kanalizacji ogólnospławnej). Realizacja zadania wymaga
uprzedniego wykonania robót budowlanych, związanych z budową przyłącza
kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji
ogólnospławnej zlokalizowanej na terenie szkoły. Z uwagi na zakres robót oraz stan
własnościowy sieci kanalizacyjnej sprawa wymaga uzgodnień z ChorzowskoŚwiętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, a także rozważenia
możliwości jednoczesnego lub wspólnego przeprowadzenia robót w tym zakresie.
Biorąc pod uwagę powyższą okoliczność oraz możliwości finansowe budżetu miasta,
realizacji zadania „Strefa gier i zabaw podwórkowych przy Szkole Podstawowej Nr 4
w Świętochłowicach” została wstrzymana do czasu przeprowadzenia szczegółowych
stosownych analiz i uzgodnień.
f) Zadanie: „Ogród – Sport to zdrowie”. W ramach realizacji zadania sporządzono
dokumentację techniczną, opracowano przedmiary robót opracowano specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, opracowano kosztorys inwestorski,
opracowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania realizacyjne,
niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na roboty budowlane, zawarto umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji robót budowlanych, przeprowadzono postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, które z uwagi na fakt,
iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający chciał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ponownie wszczęto postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Wyboru
najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 26.01.2021 r. Realizacja zadania została
przedłużona na 2021 rok. Niniejsze zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej z terminem realizacji 2020-2021.
g) Zadanie: „Czytajmy na Zgodzie – zakup nowości książkowych do Miejskiej Biblioteki
Publicznej”. W ramach zadania zakupione zostały nowości książkowe dla wszystkich
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placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach według propozycji
i sugestii mieszkańców miasta. Głównie była to literatura piękna dla czytelników
dorosłych, książki dla dzieci i młodzieży oraz książki popularno-naukowe. Zwrócono
również uwagę na zakup pozycji dostosowanych do czytelników
z niepełnosprawnościami wzroku – księgozbiór biblioteki zwiększył się o 66 pozycji
wydrukowanych dużą czcionką. Zakupiono także 89 audiobooków obejmujących
pozycje skierowane do czytelników dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Współpraca z miastami partnerskimi
Świętochłowice w 2020 roku wzorem poprzednich lat prowadziły działania mające na
celu dalszą kooperację oraz zacieśnienie przyjaźni z miastami partnerskimi. Gmina na mocy
porozumień współpracuje z 7 miastami „bliźniaczymi”:
a) Heiloo (Holandia),
b) Tiszaújváros (Węgry),
c) Nový Jičín (Czechy),
d) Laa an der Thaya (Austria),
e) Rimavská Sobota (Słowacja),
f) Tai’an (Chiny),
g) Torez (Ukraina).
Rok 2020 ze względu na trwającą pandemię SARS-CoV-2 oraz obowiązujące w kraju
obostrzenia był trudny pod względem możliwości organizacji bezpośrednich spotkań
z delegacjami miast partnerskich, stąd najczęstszymi formami kontaktu po obu stronach były
wideokonferencje, wymieniane wiadomości e-mail oraz rozmowy telefoniczne.
Nowa sytuacja, która dotknęła wszystkich, zarówno w kraju jak i za granicą, stworzyła warunki
do wymiany informacji i doświadczeń w czasie epidemii, jak również podjętych środków walki
z wirusem SARS-CoV-2. Wszystkie miasta skupiły się na jak najlepszej organizacji pomocy
mieszkańcom, między innymi poprzez akcje informacyjne, dezynfekcję wspólnych przestrzeni
miejskich, jak również dostarczenie środków ochrony indywidualnej, takiej jak maseczki,
rękawice.
Wiele jednostek działających na terenie miast, jak i osób prywatnych zaangażowało
się w pomoc poprzez szycie maseczek wielorazowych oraz wsparcie tzw. osób
niesamodzielnych lub nieradzących sobie z sytuacją. W momencie, gdy sytuacja
epidemiologiczna w kraju i zagranicą ulegnie poprawie oraz mając na uwadze przede
wszystkim zdrowie mieszkańców, miasto ma w planach nadal rozwijać program miast
partnerskich, oparty na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w sektorze edukacji,
gospodarki, kultury i sportu.

Referat rozwoju gospodarczego
W celu rozwoju przedsiębiorczości w styczniu 2020 r. w strukturze Urzędu Miejskiego
w Wydziale Spraw Obywatelskich został powołany Referat Rozwoju Gospodarczego. Do zadań
Referatu Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:
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a) Kompleksowe doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorców.
W roku 2020 wprowadzono 893 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) co było równoznaczne z bezpośrednią obsługą
przedsiębiorców. W wyniku obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS- CoV-2
przez większą część roku 2020 bezpośrednia obsługa przedsiębiorców była ograniczona
(Urząd Miejski był zamknięty) i odbywała telefonicznie oraz przy użyciu poczty email.
Udzielano informacji m. in. nt. założenia profilu zaufanego oraz jego użycia przy samodzielnym
wprowadzaniu wniosków do CEIDG, instruowano przedsiębiorców krok po kroku jak założyć
działalność, jakie dofinansowania przysługują osobom rozpoczynającym działalność, jakie są
rodzaje form opodatkowania, jakie są możliwości ubezpieczenia społecznego, jak i gdzie
uzyskać wymagane do prowadzenia działalności koncesje.

b) Udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców
i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.
Referat Rozwoju Gospodarczego wspierał MŚP poprzez:
• Kampanie informacyjne (rozesłano 562 maile, strona www, fb) o dostępnych
instrumentach wsparcia w zakresie organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym
spowodowanym sytuacją kryzysową wywołaną pandemią koronawirusa
SARS- CoV-2;
• Promowanie wydarzeń skierowanych bezpośrednio do MŚP, tj. bezpłatne
konsultacje dla firm podczas konferencji Śląskiego Pakietu dla Gospodarki;
• Kampanie informacyjne (maile, strona www, fb) o możliwości skorzystania
z Wyszukiwarki programów pomocowych - Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
(www.gov.pl);
• Kampanie informacyjne (maile, strona www, fb) o uruchomieniu przez
Regionalną
Izbę
Gospodarczą
Centrum
Wsparcia
MŚP
(https://centrumwsparciamsp.pl/);
• Kampanie informacyjne (maile, strona www, fb) nt. instrumentów wsparcia
finansowego dla przedsiębiorców w dobie pandemii koronawirusa SARS- CoV2 (rządowe tarcze antykryzysowe).

c) Współpraca z organami administracji państwowej i organami samorządu
gospodarczego w celu określenia warunków rozwoju gospodarczego miasta.
W szczególności miasto współpracowało w tym zakresie z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz GórnośląskoZagłębiowską Metropolią. Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych wspólnie
należało:
• Koordynowanie spotkań związanych z wprowadzeniem projektu „Nowe
Lipiny”, a także oferty inwestycyjnej dla Stowarzyszenia Bałtyk-Adriatyk;
• Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem oferty inwestycyjnej
na 31 edycję Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji – MIPIM;
• Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem ofert inwestycyjnych;
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•

Udział w telekonferencjach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego
i potencjalnymi inwestorami;
• Przygotowanie oferty inwestycyjnej na targi EXPO REAL w Monachium;
• Udział w konsultacjach nt. stworzenia wspólnej, ujednoliconej platformy
do wyszukiwania ofert inwestycyjnych miast GZM;
• Koordynowanie działań związanych z
przygotowywaniem
ofert
inwestycyjnych;
• Organizacja spotkania z udziałem Pawła Jabłońskiego – podsekretarza stanu
w MSZ pt. „Współpraca gospodarcza polsko-amerykańska w obliczu zmian
geopolitycznych USA”;
• Przekazanie broszury z ofertą inwestycyjną miasta celem jej umieszczenia
na stronach MSZ;
• Koordynowanie działań związanych z wprowadzeniem projektu „Lokal
za złotówkę”.
d) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z otoczenia biznesu w celu
rozwoju przedsiębiorczości w mieście.
Referat Rozwoju Gospodarczego, w ramach współpracy z Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną, uczestniczył w szkoleniu przygotowanym przez KSSE dla Zespołu ds. obsługi
inwestorów powołanego w strukturach UM w Świętochłowicach w celu usprawnienia obsługi
kluczowych interesantów. Przedstawiciele KSSE zaproponowali członkom Rady Biznesu przy
Prezydencie Miasta Świętochłowice szkolenia w formie webinariów (z tematyką zgodną z
potrzebami przedsiębiorców) w celu rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Dzięki tej
współpracy zorganizowano telekonferencję m. in. z przedstawicielami Stanu Pensylwania na
temat znalezienia miasta partnerskiego w USA, a także wsparcia w procesie przyciągania
inwestycji z rynku amerykańskiego.

e) Tworzenie programów z zakresu pomocy przedsiębiorcom i wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości.
Referat Rozwoju Gospodarczego we współpracy z Radą Biznesu przy Prezydencie Miasta
Świętochłowice organizował akcje informacyjne dla lokalnych przedsiębiorców dot. tarczy
antykryzysowej ZUS, przesunięcia terminów płatności niektórych obowiązków podatkowych.
Referat nawiązał kontakt z RIG Katowice (poprzez Przewodniczącą Rady Biznesu) w celu
uzyskania pomocy, która sprowadzała się do umożliwienia przedsiębiorcom dotkniętym
pandemią choroby COVID-19 otrzymania porad eksperckich w zakresie organizacyjnym,
ekonomicznym, prawnym a także psychologicznym. Jednostka przygotowała ankiety i na ich
podstawie przeprowadziła konsultacje mające na celu zdefiniowanie obszarów pomocy,
której oczekują lokalni przedsiębiorcy od samorządu. Do zadań referatu należało również
koordynowanie działań związanych z realizacją projektu „Lokal za złotówkę”.

f) Organizacja wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w mieście.
Referat Rozwoju Gospodarczego uczestniczył w Inżynieryjnych Targach Pracy
i Przedsiębiorczości, które odbyły się 2.03.2020 r. w murach Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

g) Koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń dla mieszkańców w ramach
rozwoju przedsiębiorczości.
25

Referat współpracował m. in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem
Skarbowym w Chorzowie, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Punktem
Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach, Stowarzyszeniem Przedsiębiorcy
z Wyboru, Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Regionalną Izbą Gospodarczą
w Katowicach, Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Powiatowym
Urzędem Pracy w Świętochłowicach oraz WFOŚiGW w Katowicach. Współpraca z tymi
instytucjami pozwoliła na organizację 73 bezpłatnych szkoleń w formie e-kursów, webinariów,
warsztatów, konsultacji a także dyżurów telefonicznych dla osób zainteresowanych
prowadzeniem działalności gospodarczej (12 spotkań zostało odwołanych ze względu na
obostrzenia związane z panującą pandemią choroby COVID-19).

h) Koordynacja działań związanych z organizacją pracy Rady Biznesu przy Prezydencie
Miasta Świętochłowice na kadencję 2019-23.
W roku 2020 zorganizowano 2 spotkania Rady Biznesu oraz 1 spotkanie Prezydium Rady
Biznesu. Ponadto odbyły się 2 spotkania w podgrupach z członkami Rady Biznesu, Prezesem
MPGL oraz Kierownikiem Biura Ekologii UM Świętochłowice dotyczące wdrożenia działań
związanych m. in. z projektem „Zielone Ekologiczne Świętochłowice” realizowanym przez
MPGL.
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Polityka finansowa
W roku 2020 Miasto Świętochłowice prowadziło politykę finansową w oparciu
o uchwałę nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2031 oraz
uchwały nr XXV/204/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok
zawierającą informacje o planowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach oraz
planowanym wyniku finansowym Miasta na rok 2020.
Głównymi celami realizowanej polityki finansowej Miasta w roku 2020 były m.in.:

a) Zapewnienie finansowania przedsięwzięć wieloletnich Miasta;
b) Utrzymanie stabilizacji finansowej pozwalającej terminowo i skutecznie realizować
projekty, inwestycje, a także zadania bieżące;

c) Zapewnienie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
i innych źródeł zewnętrznych;

d) Zapewnienie finansowania priorytetowych zadań programów i projektów bieżących;
e) Obniżenie zadłużenia Miasta.
I.

Stan finansów miasta

Poprzez odpowiednie zarządzanie środkami publicznymi (wydatkami i dochodami),
oraz dzięki rozwijającej się gospodarce lokalnej budżet Miasta Świętochłowice notuje
systematyczny wzrost. Fundamentem działalności Miasta są stabilne finanse pozwalające
terminowo regulować zobowiązania, realizować inwestycje oraz obligatoryjne zadania
Miasta.
a) Plan dochodów i wydatków
Uchwała budżetowa na rok 2020 obejmowała następujące wielkości budżetowe:
Lp.

Wyszczególnienie

Plan budżetu na
dzień 01.01.2020

Zmiana planu

Plan na dzień
31.12.2020

1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.

Dochody
dochody bieżące
dochody majątkowe
Wydatki
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

273.047.059,00 zł
261.103.715,00 zł
11.943 344,00 zł
267.320.427,00 zł
255.245.411,00 zł
12 075 016,00 zł

26.717.783,44 zł
13.614.335,44 zł
13.103.448,00 zł
27.719.593,58 zł
15.706.210,32 zł
12.013.383,26 zł

299.764.842,44 zł
274.718.050,44 zł
25.046.792,00 zł
295.040.020,58 zł
270.951.621,32 zł
24.088.399,26 zł

.
W trakcie roku 2020 dokonano zmian (zwiększeń i zmniejszeń) planu dochodów
i wydatków budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta
Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
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W roku 2020 plany dochodów uległy zmianie o kwotę per saldo 26.717.783,44 zł,
natomiast plany wydatków o per saldo 27.719.593,58 zł.
W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości planu wg stanu na dzień
31.12.2020 r. przedstawiały się następująco: plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą
299 764 842,44 zł, z wyodrębnieniem :

a) dochodów bieżących
274.718.050,44 zł,
b) dochodów majątkowych 25.046.792,00 zł.
natomiast plan wydatków budżetowych na 2020 rok zamknął się kwotą 295.040.020,58 zł,
z wyodrębnieniem :

a) wydatków bieżących 270.951.621,32 zł,
b) wydatków majątkowych 24.088.399.26 zł.
Zmiany w planie po stronie dochodów i wydatków spowodowane były m.in.:

• wydanymi decyzjami ze strony Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów
w podatku dochodowym;
natomiast w zakresie dotacji celowej uzyskanymi decyzjami:
• Wojewody Śląskiego,
• Krajowego Biura Wyborczego,
• Urzędu Statystycznego w Katowicach,
• Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Metropolitalnego Funduszu Solidarności
na dofinansowanie inwestycji,
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• Ministerstwa Obrony Narodowej.
Zmiany w planie finansowym wprowadzono również na skutek przyznanych Miastu
Świętochłowice środków:
• z budżetu Unii Europejskiej,
• z Funduszu Pracy i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
b) Plan przychodów i rozchodów budżetowych
Plan przychodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1.038.932,14 zł i obejmował:
a) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach w kwocie 158.562,84 zł;

b) Przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w kwocie 880.369,30 zł.
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Plan rozchodów na 2020 rok zamknął się kwotą 4.737.721,00 zł i obejmował :
a) 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 852.632,00 zł;

b) Spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z Banku
Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324.000,00 zł,

c) Wykup

innych papierów wartościowych
terytorialnego) w kwocie 1.250.000,00 zł;

(obligacje

jednostki

samorządu

d) Przelewy na rachunki lokat, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 2.311.089,00 zł, które nie zostały wydatkowane w roku 2020.
Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 3.300.000,00 zł nastąpiło w wyniku podpisania
aneksów do umów z bankiem PKO S.A. w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji
jednostki samorządu terytorialnego z 2012 i 2013 roku.
Plan dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów zakładał osiągnięcie
planowanego wyniku finansowego (zysku) w wysokości 1.026.033,00 zł. związanego
z przyznaniem przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dodatkowych
środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa w zakresie dochodów gmin w kwocie
972.944,00 zł oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie dochodów powiatów w kwocie 53.089 zł.

II.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu Miasta w 2020 roku wyniosły 312.157.516,60 zł, natomiast wydatki
osiągnęły poziom 281 423 937,60 zł, co daje wynik budżetu będący nadwyżką na poziomie
30.733.579,00 zł, to jest o ponad 26 mln zł wyższy niż zaplanowany na początku roku.
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie za 2020 r.

1.
2.

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

312.157.516,60 zł
281.423.937,60 zł
30.733.579,00 zł
6.951.936,82 zł
2.426.631,56 zł
35.258 884,26 zł

3.
4.

a) Wykonanie dochodów budżetowych
W roku 2020 Miasto Świętochłowice wykonało dochody w wysokości 312.157.516,60 zł.
w tym:
a) dochody bieżące w wysokości: 265.157.626,91 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości: 46.999.889,69 zł.
W roku 2020 wykonano dochody na poziomie 104,13% z tego: dochody bieżące
na poziomie 96,52% planu, a dochody majątkowe na poziomie 187,65% planu.
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Lp.

Wyszczególnienie

Plan roku 2020

Wykonanie za rok
2020

1.
1.1.
1.2.

Dochody
dochody bieżące
dochody majątkowe

299.764.842,44 zł
274.718.050,44 zł
25.046.792,00 zł

312.157.516,60 zł
265.157.626,91 zł
46.999.889,69 zł

% wykonania
w stosunku do
planu
104.13%
96.52%
187.65%

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

Uzyskane
dochody
48.668.939,64 zł
15.796.461,51 zł
60.209.676,84 zł
62.482.298,00 zł

podatki i opłaty lokalne
dochody jednostek budżetowych
udziały w podatku dochodowym
subwencje z budżetu państwa
dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne: własne,
zlecone gminie i powiatowi, realizowane na podstawie
116.972.913,17 zł
porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
8.027.227,44 zł
udziałem środków europejskich
Razem 312.157.516,60 zł

% planu
92,4%
79,7%
96,0%
100,0%
126,1%
86,3%
104,1%

Znaczący wpływ na poziom dochodów budżetu Miasta miały:
a) niższe wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych związane z sytuacją
ekonomiczną przedsiębiorców spowodowanych sytuacją epidemiczną w kraju;
b) niższy wpływ dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych;
c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na zadania inwestycyjne
w Mieście.
Największe wykonanie dochodów zanotowano w dziale związanych z dochodami
od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz
różnymi rozliczeniami. Zostały one przeznaczone na pokrycie zapotrzebowania na wydatki
związane m.in. z oświatą, pomocą społeczną, administracją.
Nazwa działu, rozdziału
i paragrafu
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Górnictwo i kopalnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa

Dochody ogółem
Plan
Wykonanie
4.898,00 zł
4.981,65 zł
1.320,00 zł
1.320,00 zł
4.644,00 zł
4.644,00 zł
3.301.000,00 zł
785.740,11 zł
14.456.318,00 zł
10.699.982,99 zł
232.327,00 zł
240.771,12 zł

%
101.71%
100.00%
100.00%
23.80%
74.02%
103.63%
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Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia

1.013.863,15 zł

944.674,79 zł

93.18%

295.102,00 zł

281.211,74 zł

95.29%

38.600,00 zł

38.000,00 zł

98.45%

5.906.836,00 zł

5.717.680,68 zł

96.80%

132.000,00 zł

131,998,80 zł

100.00%

97.389.258,98 zł

91.989.530,84 zł

94.46%

64.829.387,00 zł

92.812.402,94 zł

143.16%

Oświata i wychowanie

7.853.523,25 zł

6.183.953,88 zł

78.74%

Ochrona zdrowia

2.003.537,51 zł

1.996.263,13 zł

99.64%

Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza

10.112.891.,6 zł

9.376.752,83 zł

92.72%

950.568,68 zł

898.683,19 zł

94.54%

401.292,00 zł

238.612,33 zł

59.46%

Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

68.806.254,81 zł

68.465.973,19 zł

99.51%

19.626.223,00 zł

19.522.130,15 zł

99.47%

42.000,00 zł

42.000,00 zł

100.00%

2.362.998,00 zł

1.780.208,24 zł

75.34%

Ogółem dochody budżetowe

299.764.842,44 zł

312.157.516,60 zł

104.13%

Ogółem dochody uzyskane w roku 2020 były wyższe o kwotę 55.731.969,78 zł
w porównaniu do dochodów roku 2019.
b) Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem
W roku 2020 wykonanie dochodów bieżących w dochodach ogółem stanowiło 84,94%,
natomiast wykonanie dochodów majątkowych w dochodach ogółem stanowiło 15,06%.
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie za 2020 r.

% udział do ogółu
dochodów

1.
1.1.
1.2.

Dochody
dochody bieżące
dochody majątkowe

312.157.516,60 zł
265.157.626,91 zł
46.999.889,69 zł

100.00%
84.94%
15.06%
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c) Wykonanie wydatków budżetowych
W roku 2020 Miasto Świętochłowice wykonało wydatki w wysokości 281.423.937,60 zł
z wyszczególnieniem:
a) wydatków bieżących w wysokości: 260.196.412,80 zł;
b) wydatków majątkowych w wysokości: 21.227.524,80 zł.
W roku 2020 wykonano wydatki na poziomie 95,4% planu z tego: wydatki bieżące
na poziomie 96,03% w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano
na poziomie 88,12% w stosunku do planu.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan roku 2020

Wykonanie za
rok 2020

1.
1.1.
1.2.

Wydatki
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

295.040.020,58 zł
270.951.621,32 zł
24.088.399,26 zł

281.423.937,60 zł
260.196.412,80 zł
21.227.524,80 zł

% wykonanie
w stosunku
do planu
95.39%
96.03%
88.12%

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez jednostki
budżetowe ukazuje poniższa tabela:
Jednostka
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
Placówki oświatowe
Ogółem

Kwota
planu (w zł)

Kwota
wykonania (w zł)

% planu

98.130,676,12
90.960.846,04
5.313.192,00
2.585.022,11

90.585.804,96
89.116.686,05
5.307.310,70
2.546.950,87

92.3%
98.0%
99.9%
98.5%

590.706,00

590.694,47

100.0%

440.462,50

432.700,30

98.2%

5.930.036,00

5.807.840,50

97.9%

4.151.419,66

4.139.183,29

99.7%

1.707.235,46

1.411.397,55

82.7%

1.363.464,00

1.256.266,41

92.1%

142.649,00
1.018.417,00
12.338.007,31
70.367.887,38
295.040.020,58

139.553,45
986.863,78
12.024.142,39
67.078.542,88
281.423.937,60

97.8%
96.9%
97.5%
95.3%
95.4%
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Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków w poszczególnych grupach największe
wykonanie zanotowano w grupie wynagrodzeń i składników od nich naliczonych, w grupie
wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków związanych
ze świadczeniami na rzez osób fizycznych. Stanowiły one odpowiednio 34.5%, 20.1% oraz
25.5% w wykonanych wydatkach ogółem.
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

poniesione
wydatki (w zł)

% udziału
w wydatkach

97.268.182,63 zł

34,5 %

56.480.583,18 zł

20,1%

30.225.267,85 zł
71.695.880,32 zł

10,7%
25,5%

2.113.663,43 zł

0,8%

-

x

2.412.835,39 zł
17.498.055,80 zł

0,9%
6,2%

7.693.610,48 zł

2,7%

3.729.469,00 zł
281.423.937,60 zł

1,3%
100,0%

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2020 były wyższe o kwotę
33.511.120,45 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2019, w tym: wydatki bieżące
wyższe o kwotę 23 147119,15 zł, natomiast wydatki majątkowe i inwestycyjne były wyższe
o kwotę 10.364.001,30 zł.
d) Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem
W roku 2020 wykonanie wydatków bieżących w wydatkach ogółem kształtowało się
na poziomie 91,80%, a wydatków majątkowych na poziomie 8,20%.
Lp.
1.
1.1.
1.2.

Treść
Wydatki
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Wykonanie za rok 2020 (w zł)
281.423.937.60 zł
260.196.412.80 zł
21.227.524.80 zł

% udział do ogółu
wydatków
100.00%
92.50%
7.50%
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e) Wykonanie przychodów budżetowych
Przychody budżetu w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 6.951.936,82 zł, w tym:
a) Kwota 158.562,84 zł stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach;

b) Kwota 4.095.282,44 zł stanowiąca przychody wynikające z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków;

c) Kwota 2.698.091,54 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych.
f)

Wykonanie rozchodów budżetowych
W roku 2020 wykonano z budżetu Miasta Świętochłowice rozchody na kwotę
2.426.631,56 zł, co stanowiło 100,0% przyjętego planu. Rozchody dotyczyły:
a) Wykupu obligacji emitowanych w PKO BP S.A. na kwotę 1.250 000,00 zł;

b) 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
pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR
„Skałka”;

c) Spłaty 4 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie
324.000,00 zł - zaciągniętego na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja kąpieliska OSiR
„Skałka”.
g) Dotacje pozyskane przez miasto
W roku 2020 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje w łącznej wysokości
116.972.913,17 zł tj. 126,1% planu. Kwota dotacji celowych (zarówno bieżących jak
i majątkowych) pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków
budżetu UE wynosiła 8.027.227,61 zł.
W roku 2020 Miasto Świętochłowice otrzymały następujące dotacje:
Otrzymane dotacje
na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatu
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
na własne zadania bieżące
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t.

Kwota (w zł)
6.461.061,06
8.102.060,23
68.486.767,07
130.416,63
42.000,00
33.705.608,18
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na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy i powiatu
Razem dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na realizację zadań bieżących
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na realizację zadań inwestycyjnych
Razem dotacje celowe + z budżetu UE

45.000,00
116.972.913.17
3.084.024.34
4.943.203.10
125.000.140.61

Plan dotacji na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został
w 93,3% planu. Realizacja planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat wykonany został w 97,8%. Realizacja planu dotacji celowej
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęła się
na poziomie 99,3%. Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 100%.
Miasto Świętochłowice uzyskało środki w kwocie 30.311.089,00 zł na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin i powiatów pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce
na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19. W ramach w/w środków w 2020 roku Miasto Świętochłowice
rozpoczęło procedury związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja i budowa obiektów
infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" na zaplanowaną kwotę 2.311.089,00 zł.
Natomiast pozostała część środków na dofinansowanie inwestycji w mieście zostanie
wprowadzona do budżetu miasta w latach następnych.
W stosunku do roku 2019 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe,
zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego były wyższe o 39.389.273,88 zł.
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
W roku 2020 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 86,3% planu i zamknął się kwotą 8.027.227,44 zł, w tym:

a) na realizację zadań bieżących w kwocie 3.084.024,34 zł tj. 102,5% planu;
b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.943.203,10 zł tj. 78,6% planu.
W roku 2020 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 86,3% planu i zamknął się kwotą 8.027.227,44 zł, w tym:

a) w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 610.313,88 zł, w tym:
•

refundacja środków z lat ubiegłych tytułem realizacji projektu „Elektryk, ślusarz
i fryzjer – zawody na miarę Europy” w kwocie 26.673,61 zł;
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•

b)
c)

d)

e)
f)

na realizację zadań bieżących w ramach programu „Rozwój nauczycieli drogą
rozwoju ucznia” w kwocie 12.084,04 zł;
• na realizację zadań bieżących w ramach programu „Nowe możliwości dla
społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia”
w kwocie 151.888,10 zł;
• na realizację zadań bieżących w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie
224.114,92 zł;
• na realizację zadań bieżących w ramach programu „Udany start w dorosłe
życie” w kwocie 35.402,40 zł;
• na realizację zadań bieżących w ramach programu „Rozwój zawodowy uczniów
świętochłowickich szkół” w kwocie 160.150,81 zł;
refundacja środków z lat ubiegłych tytułem realizacji projektu „Eurobiznes”
w zakresie pomocy społecznej w kwocie 1.468.829,40 zł, w tym:
• na realizację zadań bieżących w ramach programu „Coby Starzikom żyło się
lepij” w kwocie 668.829,40 zł;
• na realizację zadań bieżących w ramach programu „Nowe szanse i możliwości”
w kwocie 500.000,00 zł;
• na realizację zadań bieżących w ramach programu „Rodzina bezcenny kapitał”
w kwocie 300.000,00 zł;
w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej dla Miejskiego Domu
Pomocy Społecznej na walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w kwocie 336.403,89 zł
na realizację projektów:
• „Śląskie pomaga” w kwocie 45.000,00 zł na zakup środków ochrony
indywidualnej, środków do dezynfekcji i sprzęty niezbędne do walki
z pandemią;
• „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” w kwocie 258.485,93 zł z przeznaczeniem na
wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze
zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia
epidemiologicznego;
• „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-2” w kwocie
32.917,96 zł przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla
pracowników w/w placówek;
na realizację zadań bieżących w ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 415.170,74 zł;
na realizację programu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 – szansą na powrót do pracy” w kwocie 225.440,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
otrzymano z tytułu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
a) w kwocie 1.573.029,98 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 9”;
b) w kwocie 114.560,00 zł na realizację programu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 – szansą na powrót do pracy”;
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c) w kwocie 3.255.613,12 zł, na realizację zadania inwestycyjne pn. „Poprawa jakości
środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych
i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej
aktywności”.
W porównaniu do roku 2019 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 2.315.681,81 zł oraz
na realizację zadań o kwotę 1.625.368,65 zł.
III. Wynik finansowy realizacji budżetu
W roku 2020 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 312.157 516,60 zł,
co stanowi 104,13% planu, natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie
281.423.937,60 zł, co stanowi 95,39% planu.
Różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi
wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 30.733.579,00 zł. Natomiast różnica
między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi
nadwyżkę operacyjną
w wysokości 4.961.214,11 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. wynik finansowy Miasta Świętochłowice wykazuje nadwyżkę
w wysokości (+) 35.258.884,26 zł.
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie za 2020 r.

1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
3
4
5
6
7

Dochody
dochody bieżące
dochody majątkowe
Wydatki
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Wynik budżetu (1-2)
Wynik operacyjny (1.1 – 2.1)
Przychody ogółem
Rozchody ogółem
Wynik finansowy (1+4-2+5)

312.157.516,60 zł
265.157.626,91 zł
46.999.889,69 zł
281.423.937,60 zł
260.196.412,80 zł
21.227.524,80 zł
30.733.579,00 zł
4.961.214,11 zł
6.951.936,82 zł
2.426.631,56 zł
35.258.884,26 zł

IV.

Zadłużenie Miasta
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto Świętochłowice posiada zadłużenie w wysokości
80.977.000,33 zł. Miasto Świętochłowice z roku na rok spłaca coraz większą część zadłużenia
Miasta, przez co spadają również koszty obsługi zadłużenia.
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Miasto posiada zobowiązania finansowe z tytułu:
a) Emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69.550.000 zł, których
termin spłaty przypada na lata 2019-2036;
b) Uzyskanej pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 5.968.421,16 zł,
której spłata przypada na lata 2020-2027;
c) Uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie
2.256.000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2020-2027.
*pozostałych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.202.579,17 zł powstałych
Urzędzie Miejskim w tym z tytułu składek należnych GZM za rok 2018, Miasto Świętochłowice
na koniec roku 2020 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.
W budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne za rok 2020, których
termin płatności przypada w roku 2021. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach
budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 33.472.811,04 zł
(po uwzględnieniu korekty sprawozdania z dnia 30.03.2021).
Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:
a) Podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy
od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 roku;

b) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok (13-ta pensja);
c) Faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2021;
d) Faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2021.
Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły kwoty wartości nominalnej
niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
ponieważ Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. spłaciła w roku 2020 wszystkie zobowiązania
obejmujące lata 2020 do 2023, na które Miasto Świętochłowice udzieliło poręczeń i gwarancji.
V.

Należności finansowe w budżecie miasta

Należności finansowe budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły
76.593.592,95 zł i obejmowały następujące należności:
a) 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);
b) Depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych)
w kwocie 39.856.366,85 zł;
c) Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności
wymagalne w kwocie 35.602.686,24 zł;
d) Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek
na ubezpieczenia społeczne oraz inne należności w kwocie 1.103.467,86 zł.
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VI.

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
Całkowita
wysokość
zobowiązań
(w zl)

Zadłużenie
na dzień
31.12.2020
(w zł)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

Razem
kredyty
Razem
pożyczki
Razem
obligacje

4.200.000,00

2.580.000,00

486.636,46

477.210,90

467 684.40

453.261,33

443 631.40

434 104.90

412 578.40

95.000,00

10.800.000,00

6.821.052,72

953.235,68

958.660,98

971 547.80

1.189.409,26

1 394 734.93

1 372 518.35

1 350 290.69

479.448,07

87.800.000,00

70.800.000,00

3.695.151,86

4.373.379,73

4 345 982.50

4.307.982,92

8 740 564.45

9 504 814.45

8 480 164.45

8.497.350,24

SUMA

102.800.000.00

80 201 052.72

5.135.024,00

5.809.251,61

5.785.214,70

5.950.653,51

10.578.930,78

11.311.437,70

10.243.033,54

9 .071.798,31

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

raty + odsetki
(w zł)

95.000,00

95.000,00

95.000,00

-

-

-

-

-

465.658,16

227.683,58

-

-

-

-

-

-

8.242.964,45

7.998.064,45

7.053.164,45

2.764.399,91

2.678.047,23

3.342.577,78

3.228.211,11

3.113.947,45

8.803.622,61

8.320.748,03

7.148.164,45

2.764.399,91

2.678.047,23

3.342.577,78

3.228.211.11

3 .113.947.45
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VII. Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wyniósł 37.288.030,10 zł, w tym:
a) Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 792.906,07 zł,
b) Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie
4.137.762,00 zł.
VIII. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
W roku 2020 Miasto Świętochłowice wykonało zadania majątkowe w kwocie
21.227.524,80 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.498.055,00 zł, i wydatki
o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.268.296,38 zł.
Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych wiązały się z realizacją następujących
zadań:

a) Opłacenie zmiennej składki rocznej (w części majątkowej) wnoszonej do Górnośląsko
– Zagłębiowskiej Metropolii przez gminy członkowskie w kwocie 9.041,00 zł;

b) Przebudowa dróg powiatowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. Św. Jana Pawła II
i peronów komunikacji zbiorowej w Świętochłowicach” oraz częściowa zapłata za
opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Projekt rozbudowy dróg
powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową
zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka” w Świętochłowicach” w kwocie
3.513.395,68 zł;

c) Przebudowa dróg gminnych w ramach realizacji zadania pn. „Bezpieczny szkolny
przystanek – bezpieczne miejsce przesiadkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej Szkoły
Podstawowej Nr 1” oraz opłacenie faktur związanych z przebudową ulicy Ślęzan
w kwocie 811.273,63 zł;

d) Sfinansowanie opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego w ramach
realizacji zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego
ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902” w kwocie
153.135,00 zł;

e) 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;

f) Poniesienie wydatków w związku z zawarciem umowy w zakresie zakupu licencji oraz
wdrożenia zintegrowanego oprogramowania „Ratusz” firmy Rekord S.A. z Bielska
Białej w zakresie systemu finansowego, elektronicznego obiegu dokumentów oraz
systemu kadrowo – płacowego w kwocie 50.430 zł;

g) Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komendy
Miejskiej Policji w kwocie 45.000,00 zł;
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h) Zakup skokochronu ratowniczego typ SP16 oraz akumulatorowego wentylatora
RANFAN EX50Li z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w kwocie 45.000 zł,

i) Zakup i przekazanie respiratora na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach w kwocie 74.520,00 zł;

j) Poniesienie wydatków związanych z monitoringiem miejskim w kwocie 65.497,50 zł,
k) Opracowanie

dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz za
pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska
i zaplecza przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Świętochłowicach” w kwocie
3.700,00 zł,

l) Pokrycie faktur za wymianę i montaż balustrady tarasu w Przedszkolu Miejskim Nr 9
w kwocie 56.081,30 zł,

m) Poniesienie wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9” w łącznej wysokości 4.077.836,55 zł,

n) Kontynuowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich
placówek oświatowych w Świętochłowicach” w wysokości 1.146.054,15 zł,

o) Ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Utworzenie sal
do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla
niepełnosprawnych” w łącznej wysokości 3.800,00 zł;

p) Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w urządzenia (karuzela,
huśtawka i tablica) dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach zadania
pn. „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”
w kwocie 40.500,00 zł;

q) Poniesienie wydatków na realizację zadania związanego z ochroną zdrowia w związku
ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, (zakup aparatury
i sprzętu medycznego, w tym: respiratorów, defibrylatorów, pomp infuzyjnych,
kardiomonitorów) w kwocie 519.402,22 zł;

r) Udzielenie dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
na realizację zadania pn. „Izba Przyjęć jako element w strategii przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym
w Świętochłowicach Sp. z o.o.” - zadania związanego z ochroną zdrowia w związku
ze stanem epidemicznym na terenie Polski, w szczególności na zakup karetki
bariatrycznej i sprzętu medycznego wysokości 1.000.649,38 zł;

s) Poniesienie płatności wynikających z ugody mediacyjnej zawartej w dniu
28 października 2019 roku 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 wysokości
1.521.778,43 zł;
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t) Opłacenie faktur za uaktualnienie kosztorysów dla budowy PSZOK w ramach realizacji
projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach” w wysokości 11.685,00 zł;

u) Sfinansowanie części zadania realizowanego pn. „Poprawa jakości środowiska
miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych
i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej
aktywności”, w tym m.in. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu objętego
remediacją w łącznej kwocie 3.435.788,93 zł;

v) Poniesienie wydatków za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz
z usunięciem kolizji urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych dotyczących
przebudowy słupa betonowego wirowanego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 11
w Świętochłowicach w wysokości 24.600,00 zł;

w) Dofinansowanie dla mieszkańców miasta do zmiany systemu ogrzewania mieszkań,
domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 258.606,00 zł;

x) Opłacenie faktur za opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane oraz
za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami dla zadań wyłonionych
w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku: „Strefa gier i zabaw podwórkowych
przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świętochłowicach” oraz „Zielona enklawa Lipin dla
dzieci i dorosłych – plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych”, „Modernizacja
placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie” i „Ogród – Sport to zdrowie”
w łącznej wysokości 16.850,00 zł;

y) Wydatkowanie środków na modernizację oświetlenia obiektów użyteczności
publicznej w Świętochłowicach – modernizacja systemu oświetlenia basenu przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w Świętochłowicach przy ul. Zubrzyckiego 38. Wydatki
poniesiono za wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, opłacenie
usługi nadzoru inwestorskiego oraz doradztwa technicznego na etapie prowadzenia
przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż tablicy
promocyjnej w łącznej wysokości 427.265,03 zł;

z) Poniesienie wydatków związanych z montażem minirampy na terenie Skate Parku
w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach w wysokości 57.000,00 zł;

aa)

Wydatkowanie środków w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja
budynku OSIR „Skałka” w Świętochłowicach”, w tym m.in. na opracowanie
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, obejmującego aktualizację
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem możliwości etapowej realizacji zadania w
wysokości 124.000,00 zł;

bb)

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Lokalowej w kwocie 3.529.469,00 zł;
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cc)

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Zespół Opieki Zdrowotnej
w kwocie 200.000,00 zł.

IX.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
W roku 2020 została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta
Świętochłowice obejmująca lata 2018 – 2031 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF, oraz
objaśnieniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice.
Całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów
oraz obligacji zaplanowano do 2036 roku, a co za tym idzie prognoza objęła okres do końca
2036 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.
X.

Limity zadłużenia
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Relacja określona po lewej stronie
nierówności we wzorze, o którym mowa
w art.. 243 ust. 1 ustawy
(po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok
Relacja określona po prawej stronie
nierówności we wzorze, o 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 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 nieruchomości
we wzorze, o którym mowa
w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony
w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

2020

2021

2022

2023

2024

4.86%

3.66%

3.56%

2.80%

2.69%

4.94%

4.93%

5.49%

6.96%

7.55%

9.15%

8.57%

7.86%

8.92%

8.98%

7.33%

9.55%

8.73%

8.53%

8.45%

7.31%

9.53%

8.71%

8.53%

8.45%
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Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty
zobowiązań określonego w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału
roku poprzedzającego rok budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty
zobowiązań określonego w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

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.
XI.

Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata
W roku 2020 przy wykonanych kwotach budżetu miasto Świętochłowice osiągnęło
nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 961 214.11 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.
L.p.

Wyszczególnienie

Wykonanie
2020 (w zł)

2021
(w zł)

2022
(w zł)

2023
(w zł)

2024
(w zł)

1.

Dochody bieżące

265.157.626,91

275.679.562,10

282.226.178,04

289.602.261,00

298.290.329,00

2.

Wydatki bieżące

260.196.412,80

270.248.835,16

275.382.218,12

278.039.326,90

284.990.310,07

A.1

Wynik
operacyjny
(1-2+6+7))

4.961.214,11

5.430.726,94

6.843.959,92

11.562.934,10

13.300.018,93
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Ochrona środowiska, gospodarka komunalna oraz ekologia
W zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej oraz ekologii
miasto Świętochłowice realizuje zadania poprzez działające w strukturze Urzędu Miejskiego
Biuro Ekologii oraz spółki komunalne:

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
b) Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Najważniejszymi dokumentami strategicznymi, w oparciu o które miasto podejmowało
działania proekologiczne w roku 2020 były:
a) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świętochłowice na lata 2019-2022
z perspektywą do roku 2026;
b) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice na lata
2021 – 2030;
c) Program Wymiany Źródeł Ciepła w Budynkach Mieszkalnych;
d) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Świętochłowice
na lata 2015-2032.
I.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świętochłowice na lata 2019-2022
z perspektywą do roku 2026

Program został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach
nr XIV/103/10 z dnia 30 maja 2019 r. Struktura Programu Ochrony Środowiska obejmuje
omówienie kierunków ochrony środowiska w mieście w odniesieniu do ochrony przyrody,
powierzchni ziemi, gospodarki zasobami geologicznymi, ochrony wód, jakości powietrza,
gospodarki odpadami, oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych, substancji
chemicznych w środowisku oraz kierunków działań systemowych z podaniem ich
charakterystyki, oceną stanu aktualnego i stanu docelowego, umożliwiając tym samym
identyfikację potrzeb w tym zakresie. Identyfikacja potrzeb miasta w zakresie ochrony
środowiska, w odniesieniu do obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji
prawnych Unii Europejskiej, polega na sformułowaniu celów i kierunków działań z podziałem
na cele średniookresowe do roku 2022 i kierunków działań długookresowych z perspektywą
do roku 2026. Analizę każdego z kierunków ochrony środowiska kończy matryca logiczna –
tabelaryczne zestawienie celów, zadań i oczekiwanych rezultatów z podaniem sprawdzalnym
wyznaczników osiągnięć oraz źródeł i sposobów weryfikacji. Dla wszystkich kierunków działań
utworzony został także harmonogram realizacji Programu. Harmonogram zawiera wykaz
zadań z podziałem na zadania własne i koordynowane, określenie terminu i jednostki
odpowiedzialnej za ich realizację, planowane efekty ekologiczne oraz planowane koszty
przedsięwzięć z wykazaniem źródeł ich finansowania. Przy opracowywaniu POŚ
przeanalizowano i wzięto pod uwagę dokumenty ramowe sporządzone na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Analiza założonych celów i kierunków działań
określonych w projekcie POŚ z celami zawartymi w ww. dokumentach pozwala stwierdzić,
że nie pozostają one w sprzeczności z żadnym z wymienionych dokumentów, a także że ich
konsekwentna realizacja pozwoli na osiągnięcie celów założonych na wyższym poziomie
administracyjnym tj. wojewódzkim i krajowym.

48

Szczegółowe cele i kierunki działań określone w POŚ na lata 2019-2022 z perspektywą
do roku 2026, a także harmonogram realizacji tych zadań został ujęty w tabelach
w dokumencie dostępnym na stronie internetowej www.swietochlowice.pl. Zawarto tam
także analizę stanu środowiska na terenie Gminy w momencie sporządzania dokumentu.
Ostatni raport z realizacji POS obejmuje lata 2009-2012. Wnioski z tego raportu uwzględniono
w ww. dokumencie. Zadania własne, których nie udało się zrealizować w latach poprzednich
zostały zweryfikowane, z części zrezygnowano, zaś pozostałe przeniesiono na kolejne lata.
Zadania niezrealizowane to w przeważającej większości zadania inwestycyjne, na wykonanie
których nie starczyło środków finansowych (np. termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej) lub z innych względów nie mogły zostać wykonane (rewitalizacja stawu „Kalina”).
Pozostałe zadania własne Gminy (dotyczące ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki
odpadami, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody) były realizowane w ramach czasowych
przewidzianych harmonogramem.
II.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice na lata
2021 – 2030

Koncentruje się głównie na przedstawieniu zakresu działań możliwych do realizacji
w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń
oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową polityką
energetyczną Gminy Świętochłowice, jego realizacja wpisuje się w dotychczasowe funkcje
poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych. Dokument
wyznacza kierunki dla gminy na lata 2021-2030 w zakresie działań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych w takich sektorach jak: budownictwo publiczne i prywatne, transport
publiczny i indywidualny, energetyka, gospodarka przestrzenna, gospodarka wodno-ściekowa,
gospodarka odpadami dla osiągnięcia:
a) Redukcji emisji gazów cieplarnianych przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju
miasta;
b) Poprawy jakości powietrza.
W dokumencie zawarto charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów
problemowych, analizę scenariuszy rozwiązań dla wyznaczonych kierunków działań. Ponadto
dokument zawiera zaplanowane działania ograniczające zużycie energii i redukujące emisję
dwutlenku węgla. Niniejszy dokument rozważa realizację skutecznego monitorowania
efektów podejmowanych działań, przedstawiając szereg możliwych do wykorzystania
wskaźników oraz propozycję harmonogramu monitoringu. Zakres Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej jest zgodny z wytycznymi NFOŚiGW i zawiera wszelkie elementy wyróżniające
to opracowanie spośród innych dokumentów planistycznych, funkcjonujących w gminie,
a w szczególności:
a) Inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem energii na terenie
Świętochłowic, w tym inwentaryzację bazową dla roku 2019;
b) Określa stan istniejący w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej;
c) Wyznacza cel w postaci redukcji emisji możliwej do osiągnięcia w roku 2030;
d) Wyznacza poszczególne działania pozwalające na osiągnięcie zakładanego celu oraz ich
efektów środowiskowych i społecznych;
e) Proponuje system monitoringu efektów wdrażania przedsięwzięć.
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W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zapisano działania w obszarze
zrównoważonej gospodarki energetycznej na lata 2021-2030. Warunkiem realizacji wszystkich
działań przedstawionych w niniejszym planie są możliwości techniczne, organizacyjne
i finansowe ich przeprowadzenia. Decyzja co do ostatecznej realizacji przedsięwzięć będzie
podejmowana w zależności od pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację. Minimalny
cel Gminy Świętochłowice w zakresie ograniczenia emisji to utrzymanie zeroemisyjnego
wzrostu gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wyznacza cele szczegółowe w zakresie poprawy
jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta, poprzez
realizację działań szczegółowych opisanych w ww. dokumencie dostępnym na stronie
internetowej www.swietochlowice.pl.
W ramach działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie miasta, Miasto
Świętochłowice prowadzi Program Wymiany Źródeł Ciepła w Budynkach Mieszkalnych.
W 2020 r. Rada Miejska w Świętochłowicach przyjęła uchwałą nr XXXIII/279/20 z dnia
30 listopada 2020 r. nowe zasady przyznawania dofinansowania do modernizacji systemu
ogrzewania, polegające na zmianie wysokości przyznawanych środków, gdzie ustalono
następujące wysokości dotacji:
a) Dla zadań modernizacyjnych prowadzonych przez właścicieli (zarządców)
nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej w całym obiekcie:
• do 50% kosztów zakupu niskoemisyjnego kotła węglowego, lecz nie więcej niż
5.000 zł;
• do 100% kosztów zakupu urządzenia grzewczego, lecz nie więcej niż 9.000 zł
w przypadku zastosowania innych urządzeń lub kosztów włączenia do sieci
cieplnej;
• w przypadku wykonania docieplenia budynku wielorodzinnego wpisanego
do gminnej ewidencji zabytków – do 36.000 zł. W przypadku budynków,
w których znajduje się do 5 lokali mieszkalnych dotacja wyniesie 12.000 zł,
do 10 lokali 24.000 zł, powyżej 10 lokali mieszkalnych do 36.000 zł.
b) Dla zadań modernizacyjnych prowadzonych przez właścicieli (najemców)
pojedynczych lokali mieszkalnych lub domków jednorodzinnych:
• do 50% kosztów zakupu lecz nie więcej niż 3.500 zł w przypadku zastosowania
pomp cieplnych;
• do 50% kosztów zakupu niskoemisyjnego kotła węglowego z certyfikatem lecz
nie więcej niż 1.700 zł;
• do 100% kosztów zakupu urządzenia grzewczego lecz nie więcej niż 3.000 zł –
w przypadku zastosowania innych urządzeń lub kosztów włączenia do sieci
cieplnej.
W 2020 r. wydatkowano z budżetu miasta na dofinansowania do zmiany sytemu
ogrzewania łącznie 258.606 zł. Przyznano dotacje dla 93 lokali mieszkalnych oraz 1 dotację
do docieplenia budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Zgoda”.
W 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
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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 nr 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 Gminy w Świętochłowicach przyjęła Program w drodze
uchwały. Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, celem
niniejszego 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, źródła 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
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. Odnosząc się do
2020 r. oraz zapisów § 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,
który stanowi o obowiązku corocznego przedkładania przez wykorzystującego wyroby
azbestowe wyników inwentaryzacji do marszałka województwa jak również przekazywania jej
przez osoby fizyczne prezydentowi miasta podkreślenia uwagi jest fakt, że do prezydenta
miasta nie wpłynęła żadna tego rodzaju informacja. Również nie wpłynęła do gminy żadna
informacja od Marszałka Województwa Śląskiego.
Poniżej znajdują się wszystkie dane dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta w roku 2020:

a) W zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z uchwałą nr XVIII/135/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 29.08.2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty, wysokość opłaty za odpady komunalne od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
wynosiła:
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Opłata za mieszkańca w przypadku
prowadzenia selektywnej zbiórki
18,90 zł

Opłata za mieszkańca w przypadku braku
selektywnej zbiórki
38 zł

Natomiast dla nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm i działalności gospodarczej:

Rodzaj urządzenia
do zbierania odpadów

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

60 l (worek)
120 l (pojemnik)
120 l (worek)
240 l (pojemnik)
1100 l
5000 l
7000 l

15 zł
27 zł
27 zł
45 zł
162 zł
720 zł
900 zł

Opłata za jeden odbiór
odpadów zmieszanych
z pojemnika/worka
w przypadku braku
segregacji
30 zł
54 zł
54 zł
90 zł
324 zł
1440 zł
1800 zł

Natomiast, zgodnie z uchwałą nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/19 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty, wysokość opłaty za odpady komunalne od 01.07.2020 r.
do 31.12.2020 r. wynosiła:
Opłata za mieszkańca w przypadku
prowadzenia selektywnej zbiórki

Opłata za mieszkańca w przypadku braku
selektywnej zbiórki

26,50 zł

53 zł

Natomiast dla nieruchomości niezamieszkałych tj. firm i działalności gospodarczych:
Rodzaj urządzenia
do zbierania
odpadów
60 l (worek)
120 l (pojemnik)
120 l (worek)
240 l (pojemnik)
1100 l
5000 l
7000 l

Opłata za jeden odbiór odpadów
zmieszanych z pojemnika/worka
w przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki
15 zł
27 zł
27 zł
45 zł
162 zł
720 zł
900 zł

Opłata za jeden odbiór
odpadów zmieszanych
z pojemnika/worka
w przypadku braku segregacji
30 zł
54 zł
54 zł
90 zł
324 zł
1440 zł
1800 zł
52

Gmina prowadziła zbiórkę odpadów z kompleksów garażowych, w ramach których
opłata za jeden worek, który otrzymuje w Urzędzie Miejskim właściciel boksu garażowego,
wynosiła 4 zł. Odbiór odpadów nastąpił trzykrotnie w 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa miejscowego, co przełożyło się na sumę opłat dla właściciela nieruchomości
– 12 zł. Odbiorem odpadów objęte były również nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe (tj. zrzeszone lub niezrzeszone ogródki działkowe). Opłata
za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów ogrodów działkowych była opłatą
ryczałtową i wynosiła w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki 72 zł za rok,
za poszczególny ogród. W przypadku zadeklarowania przez właściciela ogrodu działkowego
braku prowadzenia selektywnej zbiórki opłata wynosiła 144 zł za rok.
b) W zakresie ilości i rodzaju przyjętych odpadów przez Składowisko Odpadów
Komunalnych oraz Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
i Wielkogabarytowych, które są zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego, poniższe
tabele przedstawiają pełne dane w Megagramach (tj. tonach):
Należy przy tym zauważyć, iż Megagram jest standardową jednostką stosowaną
w praktyce i przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, do określania ilości
odpadów.

Rodzaj odpadów przyjętych
do zakładu z terenu gminy
Świętochłowice

Ilość odpadów
odebranych
i przyjętych do
zagospodarowania
w okresie od 01.01
do 31.12.2020 [Mg]

Ogólna ilość
Ilość odpadów
odpadów
przyjętych
komunalnych
do GPZONiW
przyjęta do
w roku 2020
zagospodarowania
[Mg]
w roku 2020 [Mg]

Odpady wysegregowane
(frakcja sucha) - kody
odpadów: 150101, 150102,
150106, 150107

4.641,880

9,280

4.651,160

Odpady wielkogabarytowe kod odpadu: 200307

682,600

284,110

966,710

Odpady niebezpieczne i inne
niż niebezpieczne
zagospodarowane
w ramach PSZOK - kody
odpadów: 150110*, 160103,
170380, 200113*, 200121*,
200123*, 200126*, 200127*,
200132, 200133*, 200135*,
200136

16,220

9,197

25,417
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Odpady nieulegające
biodegradacji z cmentarzy
i ogródków działkowych - kod
odpadów: 200203

384,140

-

384,140

Odpady ulegające
biodegradacji - kody
odpadów: 200108, 200201

1.829,57

987,560

2.817,130

Odpady gruzowe - kody
odpadów: 170102, 170107

2.084,700

904,360

2.989,06

Razem

9.639,110

2.194,507

11.833,617

W 2020 r. na terenie gminy Świętochłowice zebrano selektywnie następujące ilości
odpadów:
Kod odpadu

Ilość odpadów - suma [Mg]

170180

610,07

170182

8,16

170202

52,50

170203

145,38

170380

517,76

170604

681,47

170605

22,28

170904

6.230,69

190599

2.719,84

191209

1.871,30

191212

3.954,44

200203

944,94

200303

669,84

200306

94,10

200307

9,38

200399

250,12

Razem

18.782,27
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W roku 2020 zebrano z terenu gminy Świętochłowice i przekazano do odzysku
następujące ilości odpadów:

Odpady budowlane i poremontowe – odzysk
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość [Mg]

17 01 02

Gruz ceglany
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Razem

2.297,06

17 01 07

692,00
2.989,06

Odpady ulegające biodegradacji – odzysk
Kod odpadu
20 01 08
20 02 01

Rodzaj odpadu

Ilość [Mg]

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady ulegające biodegradacji
Razem

970,26
1.846,87
2.817,13

W 2020 r. ilość odpadów wyselekcjonowanych w procesie sortowania i zbierania
w ramach GPZONiW wyniosła:
Rodzaj odpadu

Ilość [Mg]

Papier i tektura
Tworzywa sztuczne
Drewno
Metale
Szkło
Zużyte opony
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Pozostałe odpady niebezpieczne

545,62
85,05
1,14
46,80
576,54
1,69
8,34
2,08
1.267,26

Razem

c) W zakresie edukacji oraz poprawy poziomu świadomości ekologicznej wśród
mieszkańców miasta zrealizowano w roku 2020 następujące przedsięwzięcia
o charakterze cyklicznym:
• „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 po jogurtach, nakrętki).
Jednostki, które zbiorą ich najwięcej otrzymują nagrody rzeczowe.
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•

„Niebieski wkracza do miasta” - akcja, w której uczestniczą dzieci i młodzież
ze szkół oraz z przedszkoli. Przez cały rok zbierają one makulaturę. 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 kotów na paliwo stałe, postepowania 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. W 2020 r., jak
co roku we wrześniu, zorganizowany został „Miejski dzień działkowca”, na wzór wiejskich
dożynek, z prezentacją plonów oraz konkursem na najładniejszy wieniec dożynkowy.
Utrzymaniem czystości i porządku w mieście zajmuje się spółka pn. Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach, założone w 1952 roku.
Następnie w 1999 roku, na mocy ustawy o gospodarce komunalnej przekształcone zostało
w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy Świętochłowice.
Unieszkodliwia odpady, odzyskuje odpady opakowaniowe, przetwarza odpady ulęgające
biodegradacji oraz prowadzi edukację ekologiczną. W roku 2012 r. powstała profesjonalna
linia segregacji odpadów komunalnych zlokalizowana na terenie Składowiska Odpadów
Komunalnych.
W roku 2020 spółka realizowała następujące zadania:
a) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
b) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
c) Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
d) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
e) Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
f) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami;
g) Sprzedaż hurtowa opadów i złomu;
h) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
i) Pogrzeby i działalność pokrewna;
j) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
W roku 2020 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 wraz
z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne zawierające azbest. Ponadto zakład
specjalizował się w przetwarzaniu selektywnym zbieranych odpadów zielonych
w kompostowni pryzmowej (tzw. RIPOK) i kompostowni kontenerowej oraz
przetwarzaniu odpadów komunalnych w instalacji sortowni odpadów. Zakład
Gospodarki Odpadami prowadził Gminny Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
i Wielkogabarytowych (GPZONiW), inaczej: Punkt 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
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świadczenie usług prosektoryjnych. Zakład zarządzał cmentarzem komunalnym przy
ul. Bytomskiej. Dodatkowo Zakład Pogrzebowy posiada zasoby, by organizować
imprezy okolicznościowe (w tym stypy) jednak z uwagi na ograniczenia związane
z epidemią choroby COVID-19 ta działalność uległa w roku 2020 czasowemu
ograniczeniu.
W roku 2020 spółka przygotowała działania rozwojowe i planowane zadania
poszczególnych zakładów branżowych mających wpływ na strukturę planowanych przychodów
i kosztów w przyszłym okresie. Wykaz działań prorozwojowych w spółce został przedstawiony
poniżej:
a) Dostosowanie działalności do wymogów zmienionej Ustawy o odpadach;
b) Wykonanie monitoringu składowiska odpadów;
c) Zabezpieczenie i egzekucja roszczeń spółki;
d) Zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego, na przetwarzanie i zbieranie odpadów;
e) Opracowanie koncepcji dalszego funkcjonowania sortowni odpadów w odniesieniu do
zwiększających się wymagań osiągania poziomów odzysku i recyklingu odpadów
komunalnych;
f) Ogłoszenie przetargu na usługę odbioru do zagospodarowania frakcji odpadów balastu
po sortowaniu przez podmioty wytwarzające paliwa alternatywne;
g) Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW i przeznaczenie wartości umorzenia na dalsze
inwestycje „środowiskowe” - wyposażenie kompostowni w sprzęt do prac związanych
z przetwarzaniem odpadów;
h) Rozpoczęcie procedury uzyskania decyzji na rozbudowę składowiska odpadów;
i) Modernizacja i rozbudowa instalacji biogazu;
j) Bieżące prace rekultywacyjne składowiska;
k) Utrzymanie poziomu wykonywanych usług pogrzebowych;
l) Rozwiązanie kwestii wysokich kosztów utrzymania cmentarza komunalnego
(np. zwiększenie cen za świadczone usługi, rozbudowa cmentarza, w tym
kolumbarium);
m) Zwiększenie liczby reklam usług wykonywanych przez spółkę na terenie miasta.
W trakcie całego roku 2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
wypracowało łączny zysk netto – czyli po odliczeniu podatku dochodowego – w wysokości
575.719,68 zł. W roku 2019 Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 512.037,88 zł. Zatem
w roku 2020 zysk zwiększył się o 63.681,80 zł w stosunku do roku 2019.
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. zostało
utworzone umową spółki z dnia 26.10. 2017 r. Udziałowcami w MPUK są Gmina
Świętochłowice oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach
Sp. z o.o. Spółka w 2020 r. świadczyła usługi poprzez poniższe zakłady branżowe:

a) Zakład Usługowo-Remontowy,
b) Zakład Oczyszczania Miasta,
c) Zakład Utrzymania Zieleni.
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Strukturę administracyjną MPUK w roku 2020 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 Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. W latach ubiegłych
Zakład funkcjonował pod nazwą Zakładu Ulic i Transportu i był jednym z dwóch zakładów
należących do MPUK w Świętochłowicach. Zakres działalności Zakładu UsługowoRemontowego koncentrował się w 2019 r. przede wszystkim na:

a) Wykonywaniu robót na rzecz Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w tzw. „systemie
b)

c)
d)
e)
f)

in-house”, czyli na zasadzie udzielania zamówień, z wyłączeniem obowiązku udzielania
zamówień publicznych, w drodze negocjacji.
Wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i innych zgodnie z profilem działalności
zakładu pozyskiwanych w wyniku postępowania przetargowego oraz zamówień
z wolnej ręki, obejmujących głównie:
• remonty kapitalne i modernizacje dróg, ulic i placów,
• remonty bieżące, cząstkowe jezdni i chodników,
• utrzymanie zieleni miejskiej, pielęgnacja krzewów, koszenie traw, porządkowanie
terenów zielonych, itp.,
• 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.
Wynajmowaniu w ramach wolnych mocy przerobowych pojazdów i sprzętu
budowlano-drogowego.
Prowadzeniu koncesjonowanego obrotu paliwami ciekłymi.
Prowadzeniu usług parkingowych.
Prowadzeniu warsztatu naprawczego na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

Spółka zarządza flotą samochodową oraz sprzętem stanowiącym własność spółki
w następującej ilości zgodnej ze stanem ewidencyjnym na dzień 31.12.2020 r.:
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a) 36 pojazdów mechanicznych,
b) 122 jednostki sprzętowe.
Głównym odbiorcą świadczonych przez Zakład Usługowo Remontowy usług było
Miasto Świętochłowice. Założeniem strategicznym w roku 2020 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 inhouse".
Do głównych kontrahentów w 2020 r. można zaliczyć m.in. przedsiębiorstwa:
a) Delta Trans Logistik Sp. z o.o. w Świętochłowicach,
b) Pro Instal,
c) Kolprem Sp. z o.o.
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 2020 roku Zakład Usług Remontowych wykonał niniejsze zadania
na rzecz gminy:
a) Utrzymanie czystości i przejezdności dróg na terenie miasta.
b) Przebudowa ulicy Metalowców wraz z remontem ronda im. Jana Pawła II.
c) Przebudowa ulicy Ślęzan.
d) Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Powstańców Śląskich.
e) Rozbiórka budynku przy ulicy Świdra.
f) Remonty cząstkowe ulic.
g) Modernizacja schodów przy Centrum Kultury Śląskiej.
h) Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i placów.
i) Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego.
j) Piaskowanie płyt boisk na terenie OSiR Skałka
k) Dekorowanie świąteczne.
l) Flagowanie miasta.
W 2020 roku Zakład Usług Remontowych wykonał poniższe zadania dla podmiotów
zewnętrznych:
a) Remont głównego wjazdu do firmy Delta Trans.
b) Remont nawierzchni przy siedzibie firmy Pro Instal.
c) Modernizacja nawierzchni przejazdu kolejowego na rzecz firmy Kolprem.
d) Remont wjazdu do firmy Delta Trans od strony ulicy Sądowej.
e) Remont chodnika przy prywatnej posesji w rejonie ulicy Barlickiego 17.
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Zakład Oczyszczania Miasta w 2020 r. świadczył usługi komunalne, zaspokajające
potrzeby miasta i jego mieszkańców. Działalność Zakładu w roku 2020 była podzielona
na poniższe, główne rodzaje wykonywanych 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) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych;
d) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych;
e) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o właściwościach zakaźnych wytworzonych przez
mieszkańców Świętochłowic zakażonych wirusem wywołującym chorobę COVID-19;
f) Przechowywanie na parkingu pojazdów usuniętych z dróg na obszarze miasta;
g) Utrzymanie przejezdności i czystości dróg na terenie miasta.
Zakład Utrzymania Zieleni powstał w roku 2020 w związku ze zmianami organizacyjnymi
powstałymi w Spółce. Działalność Zakładu w roku 2020 była podzielona na poniższe, główne
rodzaje wykonywanych usług:
a) Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego;
b) Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego ruchu drogowego;
c) Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w parkach, skwerach i zieleńcach oraz
placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów typu „Street Workout”;
d) Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasie drogowym na terenie miasta;
e) Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk odpadów” na terenie miasta.
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 w znacznym zakresie wpłynęło na wygenerowanie
dodatniego wyniku finansowego. Efektem całokształtu działań zarządczych, jest zysk netto
spółki, który na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 24.229,38 zł. Nie ulega wątpliwości, że sektor
spółek komunalnych w roku 2020 pełnił wciąż istotną rolę zarówno w wymiarze realizacji
klasycznych zadań własnych gminy, jak i w celu realizacji projektów rozwojowych. Spółki
miejskie – MPGK i MPUK – starały 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 spółki uzyskały zaufanie kontrahentów jako wykonawcy
kompetentni, odpowiedzialni i wiarygodni. W związku z ogłoszeniem pandemii choroby
COVID-19 w obydwu spółkach zmieniono godziny pracy w celu zminimalizowania kontaktów
pomiędzy pracownikami. Pracownicy codziennie przed przystąpieniem do pracy poddawani
byli pomiarowi temperatury oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk. Wprowadzono środki
ostrożności w postaci obowiązkowej i systematycznej dezynfekcji szatni pracowniczych.
Dodatkowo w obydwu spółkach opracowano i wdrożono strategię walki z epidemią SARS-CoV2.
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Tendencje i struktura demograficzna Świętochłowic w roku 2020 nie odbiegały
znacznie od podobnych, dających się zauważyć, trendów z lat ubiegłych. Według stanu
na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba ludności w poszczególnych kategoriach wiekowych
kształtowała się następująco:

a) Liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 3741 osób,
a liczba mieszkańców – 3891 osób;
b) Liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18 - 59 lat) wynosiła 12 464 osoby,
a liczba mieszkańców (18 - 64 lat) – 13 672 osoby;
c) Liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) wynosiła 7 276 osób,
a liczba mieszkańców (65 lat i więcej) – 3434 osoby.
Poszczególne kategorie w perspektywie pięcioletniej przedstawiały się zgodnie z poniższą
tabelą:
Wiek
przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiec poprodukcyjny
RAZEM

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni Kobiety

Mężczyźni

2016

3 917

4 125

14 096

15 272

6 844

3 112

47 336

2017

3 906

4 078

13 639

14 833

7 013

3 295

46 764

2018

3 867

4 035

13 239

14 472

7 113

3 349

46 075

2019

3 809

3 983

12 803

14 058

7 225

3 422

45 300

2020

3 741

3 891

12 464

13 672

7 276

3 434

44 478

Liczba wydanych dowodów osobistych w 2020 r. wyniosła 2 593, a liczba przyjętych
wniosków o wydanie dowodu osobistego - 2 698. Unieważniono 648 dowodów osobistych
z powodu zgonów właścicieli. 258 dowodów osobistych unieważniono z powodu zmiany
danych zawartych w dokumencie oraz 382 dowody osobiste w związku ze zgłoszeniem jego
utraty.
W roku 2020, do czasu ogłoszenia pandemii choroby COVID-19, każdy mieszkaniec
miasta miał możliwość umówienia się na spotkanie do Prezydenta Miasta lub jego Zastępców.
Ogółem z tej możliwości kontaktu, w badanym okresie sprawozdawczym, skorzystało łącznie
47 osób. Osoby te miały możliwość osobistego spotkania i odbycia protokołowanej rozmowy
z Prezydentem Miasta, Pierwszym lub Drugim Zastępcą, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego,
w wybrane dni tygodnia, tj. wtorki i środy.
Z uwagi na wystąpienie pandemii od dnia 12 marca 2020 możliwość taką zawieszono
do odwołania.
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Sprawy związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi
w ujęciu liczbowym i kwotowym prezentuje poniższa tabela:
Liczba punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie miasta
Świętochłowice

Rok

2016
2017
2018
2019
2020

Sklep

Bar

105
100
97
93
90

44
47
42
40
38

Wpływy z zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych
835 742,66
868 842,74
870 044,80
910 932,50
977 462,55

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie wpłynęła znacząco na funkcjonowanie
sklepów, jednakże zarówno choroba jak i związane z nią, wprowadzane kolejne obostrzenia
spowodowały, że lokale gastronomiczne przez większą część 2020 r. były nieczynne lub ich
działalność była ograniczona (sprzedaż żywności na wynos). Z uwagi na konieczność
zamknięcia lokali, przedsiębiorcy nie mieli możliwości korzystania z posiadanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Dane dotyczące osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
na terenie miasta Świętochłowice w latach 2016 - 2020 przedstawiają się następująco:
ROK
2016
(na dzień 31.12.2016 r.)
2017
(na dzień 31.12.2017 r.)
2018
(na dzień 31.12.2018 r.)
2019
(na dzień 31.12.2019 r.)
2020
(na dzień 31.12.2020 r.)

Liczba osób fizycznych prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą na terenie miasta Świętochłowice
1971
2011
2093
2172
2216

W 2020 r. przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W I turze
głosowania, przeprowadzonego w dniu 28.06.2021 r. liczba uprawnionych do głosowania
wyniosła 36.685 osób, a frekwencja 58,03%.
Liczba ważnych kart do głosowania wyniosła 21 289. Mieszkańcy Świętochłowic oddali
21.196 ważnych głosów. Wyniki przedstawiały się następująco:

63

Kandydat

Liczba głosów

Procent głosów

Duda Andrzej Sebastian
Trzaskowski Rafał Kazimierz
Hołownia Szymon Franciszek
Bosak Krzysztof
Biedroń Robert
Kosiniak-Kamysz Władysław Marcin
Żółtek Stanisław Józef
Tanajno Paweł Jan
Witkowski Waldemar Włodzimierz
Jakubiak Marek
Piotrowski Mirosław Mariusz

8304
6834
3494
1497
544
347
51
45
33
25
22

39,18%
32,24%
16,48%
7,06%
2,57%
1,64%
0,24%
0,21%
0,16%
0,12%
0,10%

W II turze wyborów, która miała miejsce w dniu 12 lipca 2020 r. liczba uprawnionych
wyniosła 36.003 osoby, natomiast frekwencja 59,72%. Liczba ważnych kart do głosowania
wyniosła 21.501. Mieszkańcy Świętochłowic oddali 21.302 ważne głosy.
Kandydat

Liczba głosów

Procent głosów

Trzaskowski Rafał Kazimierz

11333

53,20%

Duda Andrzej Sebastian

9969

46,80%

W Świętochłowicach działało 27 obwodowych komisji wyborczych, w tym 4 odrębne
działały w poniższych placówkach:
a) Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach;
b) Szpital Powiatowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
z wyłączeniem Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
c) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Świętochłowicach oraz Oddział Terapii Uzależnienia
od Alkoholu Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
Sp. z o.o.;
d) Dom Pomocy Społecznej św. Antoni w Świętochłowicach.
W zakresie ewidencji ludności oraz zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
do dnia 31.12.2020 r. rozpatrzono ogółem 10.037 spraw oraz wydano 7.782 odpisów aktów
stanu cywilnego.
Rejestrację zdarzeń na dzień 31 grudnia 2020 r., wraz z wyraźnie zarysowaną tendencją
w perspektywie pięcioletniej, przedstawiają poniższe tabele:
Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Akt urodzenia

733

799

678

565

654

64

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Akt małżeństwa

212

168

186

192

139

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Akt zgonu

519

463

535

555

666

Znaczny wzrost liczby rejestrowanych zgonów w roku 2020, w porównaniu do lat
ubiegłych, wiąże się z uruchomieniem w Szpitalu Powiatowym Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach tzw. „łóżek covidowych”. W związku z powyższym do Szpitala
Powiatowego kierowano również pacjentów z innych miast.
W roku 2020 wydano:

a)
b)
c)
d)

decyzji administracyjnych o zmianie imion lub nazwiska – 18;
zaświadczeń stwierdzających brak przeszkód do zawarcia małżeństwa – 62;
zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – 5;
zaświadczenie o stanie cywilnym – 13.

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
4.075 postępowań. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. prowadzi
działalność leczniczą w postaci leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, w szczególności
obejmującą:
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.
Zespół Opieki Zdrowotnej prowadzi swoją działalność w formie zakładu leczniczego.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie lecznictwa zamkniętego według stanu na dzień
31 grudnia 2020 r:
Lp.

Nazwa Oddziału

Liczba łóżek

Liczba przyjętych
pacjentów

1.
2.
3.
4.

O/Chorób Wewnętrznych
O/Rehabilitacji Neurologicznej
O/Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
O/Ginekologiczno-Położniczy

34
20
10
26

812
190
134
1074
65

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

O/Psychiatryczny oraz
Pododdział Detoksykacji Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych
O/Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej
O/Neurologii
O/Otolaryngologii
O/Terapii Uzależnień od Alkoholu
O/Pediatrii
O/Patologii Noworodka
O/Neonatologii
Oddziały razem

34

460

24
26
9
15
15
8
15
236

724
588
158
122
272
158
601
5293

Zestawienie liczby pracowników medycznych ogółem (bez podziału na formę
zatrudnienia) wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela
Personel medyczny

Liczba zatrudnionych

Lekarze
Pielęgniarki
Położne
Ratownicy Medyczni
Farmaceuci
Fizjoterapeuci
Psycholodzy
Logopedzi
Fizycy medyczni
Dietetycy
Terapeuci zajęciowi
Technicy technologii żywienia
Technicy fizjoterapii
Technicy farmaceutyczni
Technicy elektroradiologii
Technicy masażyści
Opiekunowie medyczni
Personel razem

166
191
47
10
5
9
8
1
1
3
3
1
5
3
10
4
10
477

W strukturze organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
nie ma Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, natomiast działalność Izby Przyjęć w 2020 roku
przedstawiała się następująco:
a) Osoby zakwalifikowane do przyjęcia planowego – 1351;
b) Porady ambulatoryjne udzielone przez lekarzy pacjentom nie przyjętym do szpitala
(niehospitalizowanym) – 2128;
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c) Liczba udzielonych porad w lecznictwie ambulatoryjnym w 2020 roku – 27 964;
d) Liczba udzielonych porad w poradni rehabilitacyjnej – 1110.
W związku z pandemią SARS-CoV-2 w 2020 roku realizowano wyłącznie program
profilaktyczny: „Psychoterapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych - program opracowany dla mieszkańców Miasta
Świętochłowice". W roku 2020 roku nie wykonywano żadnych szczepień.
Program pn. „Psychoterapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych" zakładał zwiększenie dostępności leczenia dla pacjentów
uzależnionych od alkoholu/innych substancji psychoaktywnych, poprawę funkcjonowania
psychicznego, społecznego i zdrowotnego osób uzależnionych, zmniejszenie rozmiaru szkód
w różnych obszarach funkcjonowania pacjenta uzależnionego wynikających z nadużywania
przez niego alkoholu/innych substancji psychoaktywnych, zwiększenie kompetencji życiowych
pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, przeciwdziałanie procesowi
wykluczenia społecznego oraz zapewnienie właściwego rozwoju kadry terapeutycznej.
Program w znaczący sposób przyczynił się do wzrostu dostępności do leczenia odwykowego,
poszerzenia oferty pomocy oraz jej zindywidualizowania, a co za tym idzie do poprawy
funkcjonowania osób biorących w nim udział.
Z kolei możliwość uczestnictwa członków zespołu terapeutycznego Poradni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień w superwizji klinicznej jako najlepszej formy
doskonalenia zawodowego przyczyniła się do dalszego rozwoju kadry terapeutycznej
i utrzymania wysokiego standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim obostrzenia
rozpoczęcie oddziaływań w planowanym terminie i zakładanej formie okazało się niemożliwe.
Mając jednak świadomość społecznej potrzeby tego rodzaju oddziaływań, a jednocześnie
biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie zarówno personelu jak i pacjentów, realizację
programu rozpoczęto w formie zdalnej w maju 2020 r., z kolei od września 2020 r. program
realizowano już w kontakcie bezpośrednim. Ograniczenia spowodowały, że zrealizowano
mniejszą od pierwotnie planowanej liczbę godzin świadczeń różnych specjalistów. Łącznie
w okresie realizacji programu udzielono 268 godzin świadczeń specjalistów psychoterapii
uzależnień, 25 godzin konsultacji psychiatrycznych oraz 50 godzin konsultacji pielęgniarskich.
Podczas 5 spotkań przeprowadzono także 22 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. W roku 2020 w programie wzięły udział 23 osoby (16 mężczyzn i 7 kobiet).
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące działania Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w roku 2020:
Lp
1.

Nazwa Komórki
Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
(hospitalizacja)

Liczba przyjętych pacjentów
122
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2.
3.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
Razem

75
118
315

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przedstawia się następująco:
a) Liczba pacjentów na dzień 31.12.2020 r. – 53;
b) Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku 2020 – 134.

Działania podjęte w Zespole Opieki Zdrowotnej w roku 2020,
związane z walka z pandemią choroby COVID-19.
W związku z zaleceniami Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich, Ministerstwa
Zdrowia, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Powiatowej i Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej oraz z komunikatami Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach wprowadzono szereg zarządzeń wewnętrznych
dotyczących przeciwdziałania chorobie COVID-19 oraz wdrożono algorytmy postępowania
przekazywane przez wyżej wymienione instytucje. Na podstawie Zarządzania
nr 65/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 maja 2020 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki
zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby
SARS-CoV-2 uruchomiono punkt pobrań materiału biologicznego od osób zwolnionych
z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. Na terenie szpitala, przy Izbie Przyjęć,
uruchomiono namiot do przeprowadzania wstępnej kwalifikacji pacjentów - tzw. „pretriage”.
Każdy pacjent wymagający badania na obecność koronawirusa miał możliwość oczekiwania
na wynik w jednym z dwóch izolatoriów umieszczonych przed Izbą Przyjęć. W związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2 w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach sp. z o. o. został uruchomiony punkt szczepień w ramach Narodowego
Programu Szczepień. Punkt został zakwalifikowany jako węzłowo-populacyjny oraz mobilny
punkt szczepień.
Na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia część łóżek Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach została przeznaczona dla pacjentów z potwierdzonym zakażaniem SARSCoV-2. Przedstawia to poniższa tabela:
Oddział

Poziom zabezpieczenia

od 20.10.2020 r. do 01.12.2020 r.
Chorób Wewnętrznych
26 łóżek
Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej
20 łóżek
Neurologiczny
22 łóżka

II Poziom
(potwierdzone
zakażenie)
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Odcinek ginekologiczny - respiratorowy
4 łóżka
Razem
72 łóżka
od 02.12.2020r, do 31.12.2020
Chorób Wewnętrznych
26 łóżek
Neurologiczny
20 łóżek

II Poziom

Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej
20 łóżek
Odcinek ginekologiczny - respiratorowy
4 łóżka

(potwierdzone
zakażenie)

Razem
70 łóżek
Psychiatryczny z Pododdziałem Detoksykacji
25 łóżek
Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

III Poziom
(potwierdzone
zakażenie + opieka
specjalistyczna)

Liczba hospitalizowanych pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w 2020
roku wynosiła 282 osoby. Liczba wykonanych testów wymazowych w kierunku potwierdzenia
zakażenia SARS-CoV-2 w 2020 roku wynosiła 1.320 osób. Świętochłowicki rynek pracy,
ze względu na położenie miasta w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii cechuje się dosyć
dużą wrażliwością na sytuację w otoczeniu miasta, w skali regionalnej i ponadregionalnej.

Stan i struktura bezrobocia w mieście
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wraz z roczną tendencją na dzień 31.12.2019 r.
oraz na dzień 31.12.2020 r., w tym z prawem do zasiłku, i odsetkiem ogólnej liczby
bezrobotnych wynosiła:

data

bezrobotni ogółem

w tym z prawem do
zasiłku

odsetek

31.12.2019

666

76

11,4%

31.12.2020

883

105

11,9%

Odsetek kobiet w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2020 r.
prezentuje poniższa tabela:
data
31.12.2020

bezrobotni ogółem
883

w tym kobiet
554

odsetek
62,7%
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Odsetek osób młodych w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2020 r.
prezentuje poniższa tabela:
bezrobotni
ogółem
883

data
31.12.2020

w tym do
25 roku życia
91

odsetek
10,3%

w tym do 30
roku życia
208

odsetek
23,6%

Stopę bezrobocia w poszczególnych miesiącach roku 2020 oraz – dla porównania
w roku 2019 -przedstawia poniższa tabela:

Stopa
Stopa bezrobocia
bezrobocia w
w Świętochłowicach
Świętochłowicach w
w roku
roku 2020
2019
(stan
(stan na
na dzień
dzień 31.12.2020
31.12.2019 r.)
r.)

7,5%

6,0%

7,3%
7%

6,0%

6,6%
6,3%

7,0%
6,5%

7,3%
6,4%

7,5%
6,2%

7,8%
6,1%

8,0%
7,6%
6,0%

5,7%

7,3%
5,6%

7,3%
5,6%

5,7%

Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku wynosiła:
2020 r.

Liczba bezrobotnych

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

728
726
688
759
839
881
904
942
973
921
70

listopad
grudzień

884
883

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wg wieku – stan na dzień 31.12. 2020 r.
prezentuje poniższa tabela:
Liczba bezrobotnych wg wieku na dzień 31.12.2020 r.
18-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55-59 lat
60 lat i więcej

91
217
263
176
84
52

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wg wykształcenia – stan na 31.12.2020 r.
prezentuje poniższa tabela:
Liczba bezrobotnych wg wykształcenia na dzień 31.12.2020 r.
wyższe
policealne i śr. zawodowe
śr. ogólne
zawodowe
podstawowe/gimnazjalne i poniżej

80
176
73
220
334

Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy - stan na 31.12.2020 r.
prezentuje poniższa tabela:
Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy na dzień 31.12.2020 r.
do 1 miesiąca
1-3 miesięcy
3-6 miesięcy
6-12 miesięcy
12-24 miesięcy
powyżej 24 miesięcy

78
147
168
221
140
129

Liczba zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach ofert pracy
w całym roku 2020 wyniosła 3.617 stanowisk.
Poniżej lista zawodów, w jakich pracodawcy zgłosili największe zapotrzebowanie w 2020 r.:
a) Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych, gdzie indziej niesklasyfikowani
– 151;
71

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

Monter ociepleń budynków – 111;
Pracownik centrum obsługi telefonicznej – 87;
Pomocniczy robotnik budowlany – 81;
Murarz – 77;
Ślusarz – 66;
Cieśla szalunkowy – 65;
Zbrojarz – 64;
Górnik eksploatacji podziemnej – 60;
Maszynista górniczych maszyn wyciągowych – 55.

Z uwagi na fakt wprowadzenia licznych ograniczeń, w związku z pojawieniem się
koronawirusa SARS-CoV-2 w roku 2020 uruchomiono szereg form wsparcia
dla przedsiębiorców w celu ochrony przed kryzysem będącym następstwem pandemii. Cały
pakiet rozwiązań przygotowanych przez resorty potocznie nazwano „tarczą antykryzysową”.
W roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w ramach „tarczy antykryzysowej” oferował następujące
formy wsparcia:

a) Pożyczki w ramach Funduszu Pracy dla przedsiębiorcy;
b) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników;
c) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego
i średniego przedsiębiorcy;
d) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek dla organizacji o których mowa w art. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Łącznie, w roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach wypłacił łącznie
16.000.000,00 zł w ramach wszystkich edycji „tarcz”.
W roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy realizował następujące projekty i programy
współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, mające na celu zmniejszenie poziomu bezrobocia
oraz ułatwienie osobom bezrobotnym powrotu na rynek pracy:

a) Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach – edycja IV" realizowany był
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020. Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 142 osób
powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP
w Świętochłowicach jako bezrobotni, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.04 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy:
• osoby powyżej 50 lat i więcej,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnością,
• osoby długotrwale bezrobotne,
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•

osoby o niskich kwalifikacjach, a także należące do pozostałych grup
określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020".

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia m.in. takie jak:
• szkolenia indywidualne dla 20 osób;
• staże dla 81 osób;
• środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 22 osób;
• refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
19 osób.
Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz
kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Okres trwania projektu 1.01.2019 r. – 31.12.2020 r.,
Kwota dofinansowania: 1.542.634,78 zł.

b) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście
Świętochłowice - edycja IV”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia
osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w mieście Świętochłowice.
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 165 osób w wieku 18-29 lat bez pracy,
w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP
w Świętochłowicach, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
W ramach projektu zaplanowano m.in.:
• szkolenia indywidualne dla 12 osób,
• bony szkoleniowe dla 2 osób,
• staże dla 101 osób,
• przyznanie 31 uczestnikom projektu środków na podjęcie działalności
gospodarczej,
• zatrudnienie 19 uczestników projektu na wyposażonym lub doposażonym
stanowisku pracy. Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji
kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Okres realizacji projektu: 1.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 1.695.749,30 zł.

c) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście
Świętochłowice (IV)" realizowany jest 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.
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d) Program Specjalny "Praca się opłaca - edycja III". Celem programu jest podniesienie
poziomu aktywności zawodowej 15 osób zarejestrowanych jako bezrobotne
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach.

W ramach programu przewidziano następujące działania:
• zatrudnienie w ramach robót publicznych;
• przyznanie premii za każdy przepracowany miesiąc, w ramach robót publicznych
(element specyficzny).
Efektem realizacji programu specjalnego będzie zdobycie doświadczenia zawodowego
i umiejętności praktycznych poprzez zatrudnienie w ramach robót publicznych oraz podjęcie
zatrudnienia lub samozatrudnienia przez uczestników programu.
Budżet programu w roku 2020 wyniósł 139.500,00 zł.
W roku 2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach zarejestrowano łącznie
139 „Oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi”, co jest tożsame z legalnym
zatrudnieniem obcokrajowców.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i podległych mu
jednostek
Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świętochłowicach jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Według stanu na dzień 31.12.2020 zadania w oparciu ww. ustawę realizowało
128 pracowników OPS, w tym 40 osób zatrudnionych na stanowisku pracowników socjalnych.
Pomoc społeczna w roku 2020 była realizowana poprzez działalność poniższych sekcji,
umiejscowionych w strukturze Ośrodka:

a) Sekcja I – Pomocy Środowiskowej i Przemocy w Rodzinie – sekcja prowadzi działania
interwencyjne w zagrożonych środowiskach. Do największych zagrożeń należą
przemoc, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zagrożenie dobra
małoletnich, bezdomność i niepełnosprawność. By odpowiednio reagować
na zagrożenia, pracownicy sekcji przeprowadzili w 2020 roku 87 interwencji w terenie,
przeprowadzili 190 kontroli środowiskowych oraz 52 wywiady środowiskowe.
By skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom zawarto kontrakty socjalne w efekcie czego
65 osób zostało skierowanych do prac w Centrum Integracji Społecznej.

b) Sekcja II – Pomocy Środowiskowej – sekcja prowadzi działalność pielęgnacyjną
i opiekuńczą oraz pomoc socjalną adresowaną do potrzebujących mieszkańców
miasta. Działania sekcji koncentrują się przede wszystkim na tym, by podopieczni sekcji
nie ponosili szkody wskutek nieznajomości prawa. Od marca sekcja działała głównie
zdalnie, poprzez kontakt telefoniczny z podopiecznymi. Łącznie w 2020 roku
343 rodziny były objęte opieką sekcji. Do dnia 31.12.2020 r. pracownicy sekcji
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przeprowadzili łącznie 70 interwencji w terenie oraz 120 kontroli środowiskowych.
Do końca 2020 r. zawarto 26 kontraktów na skierowanie do zatrudnienia socjalnego.
Pomimo pandemii SARS-CoV-2, 27 dzieci uczestniczyło w koloniach letnich w Łebie.

c) Sekcja III – Pomocy Środowiskowej, Usług Opiekuńczych i Bezdomności – sekcja
prowadzi działania koncentrujące się na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom
bezdomności. W dniu 20.10.2020 r. uruchomiono Ogrzewalnię dla Osób Bezdomnych,
z której skorzystało 36 osób. Sekcja wydała 43 skierowania dla 24 osób do noclegowni
prowadzonej przez Towarzystwo im. św. Brata Alberta - Oddział Gliwice, w oparciu
o umowę zawartą przez Gminę oraz Towarzystwo. Osoby bezdomne wymagające
pomocy osób trzecich kierowano do schroniska Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy
Agape w Lubojence, również w oparciu o stosowną umowę. Usługami opiekuńczymi
objęto w roku 2020 łącznie 167 osób.

d) Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlica Środowiskowa Promyk – sekcja prowadzi
działalność skierowaną do mieszkańców dzielnicy Lipiny, zarówno dzieci i młodzieży jak
i dorosłych. Pomoc adresowana jest do osób zagrożonych przemocą, niezaradnością
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizmem, naruszeniem dobra
małoletnich. Świetlica środowiskowa Promyk obejmuje działaniem 15 dzieci z rodzin,
w których występują problemy społeczne. Zajęcia odbywają się w świetlicy codziennie
od 11.00 do 19.00.

e) Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie – sekcja prowadzi działania z rodzinami, w których
występuje zagrożenie niewypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczej. W roku
2020 sekcja wyznaczyła asystenta rodziny kolejnym 32 rodzinom z terenu miasta,
w tym 1, w której przebywała 1 kobieta w ciąży. W 2020 w 25 rodzinach praca
asystenta została zakończona. Łącznie według stanu na dzień 31.12.2020 opieką
asystenta rodziny było objętych 80 rodzin, w których przebywało 170 dzieci. W roku
2020 opracowano 26 planów pracy asystenta w uzgodnieniu z członkami danej rodziny.
W zakresie pieczy zastępczej, według stanu na dzień 31.12.2020, 83 dzieci przebywało
w 64 rodzinach zastępczych oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Na terenie miasta w roku 2020 funkcjonowało 14 rodzin zastępczych
w których przebywało 16 dzieci. Na dzień 31.12.2020 w Rodzinnym Domu Dziecka nr 1
w Świętochłowicach przebywało 4 wychowanków w wieku od 14 do 17 lat.
Sekcja wydała w całym 2020 roku 62 decyzje w sprawie ustalenia odpłatności dla
rodziców dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub
rodzinach zastępczych. Ogółem z różnych form wsparcia w roku 2020 skorzystało
łącznie 853 rodziny.

f) Dział Świadczeń – dział realizuje zadania w formie zasiłków celowych, specjalnych
zasiłków celowych, okresowych zasiłków, stałych zasiłków, zasiłków celowych na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, pomocy w udzielaniu
posiłków, sprawienia pogrzebu, świadczenia pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym. Dział wykonuje swe zadania poprzez realizację następujących
programów:
•

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020;
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•

„Program Opieka 75+”.

W roku 2020 Ośrodek przygotował 27 pochówków. Pomocą żywnościową objęto
1197 podopiecznych. W ramach akcji „Posiłek w domu i szkole” wsparciem objęto 1207 osób
dorosłych, w tym 300 osób otrzymało wyżywienie w formie posiłku, pozostali otrzymali pomoc
finansową w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku. W oparciu o zasadę
gospodarności, osobom, które w niewłaściwy sposób wydatkowały świadczenia, Ośrodek
wygaszał wsparcie finansowe, wręczając w zamian bony towarowe przeznaczone do realizacji
w wybranych placówkach na terenie miasta.
Z kolei w ramach dożywiania wsparciem objęto 224 dzieci w wieku przedszkolnym oraz
321 dzieci w wieku szkolnym. W całym 2020 roku wydano nowe 133 decyzje administracyjne
dla osób nieobjętych obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Łącznie
na dzień 31 grudnia 2020 Ośrodek opłacał ubezpieczenie 290 podopiecznym. Do dnia
31.12.2020 roku przyznano 262 szkolne stypendia socjalne dla uczniów oraz zrealizowano
2.581 zasiłków szkolnych.
Świadczenie wychowawcze wypłacone w ramach programu rządowego (potocznie
nazywanego „500+”) w roku 2020 zamknęły się w kwocie 46.858.000,00 zł. W ramach
świadczenia 428.000,00 zł wypłacono rodzinom zastępczym.
Świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” (potocznie nazywany
„Wyprawką szkolną 300+”) wyniosły w 2020 roku 1.532.700,00 zł.
Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka (potoczne nazywane „Becikowym”) na koniec
2020 r. wyniosło 261.000,00 zł.

g) Dział Dodatków Mieszkaniowych - dział realizuje wypłatę świadczeń pieniężnych
mających na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych. Łącznie z tej formy
wsparcia skorzystało w 2020 roku 670 gospodarstw domowych. Jednocześnie wypłata
dofinansowania wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego. W roku 2020, w związku z opisywaną kwestią, przeprowadzono
229 wywiadów.

h) Dział Dodatków Energetycznych – dział realizuje wypłatę świadczeń w ramach zadań
administracji rządowej, w oparciu o dotację celową Wojewody z budżetu państwa.
Łącznie w roku 2020 wypłacono 945 dodatków energetycznych.

i) Sekcja do spraw Niepełnosprawności – sekcja realizuje zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej w mieście, w tym wpiera działalność Warsztatów Terapii
Zajęciowej. W 2020 roku 129 osób otrzymało dofinansowanie do zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. Z kolei 55 osób
otrzymało wsparcie w likwidacji barier funkcjonalnych. Ogółem ze 109 złożonych
wniosków, 51 osób wraz z opiekunami otrzymało dofinansowanie do turnusu
rehabilitacyjnego. Z uwagi na stan pandemii, zawieszenie pracy ośrodków oraz brak
możliwości realizacji turnusu rehabilitacyjnego, 58 osób nie otrzymało
dofinansowania.
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W ramach pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej w zajęciach uczestniczyło 50 osób.
Jednak w wyniku pandemii działalność WTZ była dwukrotnie w ciągu roku zawieszona.
W czasie, gdy zajęcia odbywały się, działalność WTZ była prowadzona rotacyjne,
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Ponadto Sekcja do spraw Niepełnosprawności pokrywa 10 % kosztów działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w miastach ościennych, w których
podopiecznymi są mieszkańcy Świętochłowic.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w roku 2020 następujące projekty i programy:

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

Program rządowy „Dobry Start”;
Rehabilitacja społeczna i zawodowa – dofinansowanie ze środków PRFON;
Program Pilotażowy „Aktywny Samorząd”;
Program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III”;
Asystent Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 – dofinansowanie w ramach
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
Projekt „Działanie i wsparcie z życiu i na starcie”;
Projekt „Coby Starzikom żyło się lepij”;
Projekt „Nowe szanse i możliwości’;
Projekt „Rodzina – bezcenny kapitał”;
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora.

Dzienny Dom „Senior+” jest jednostką organizacyjna podległą Ośrodkowi Pomocy
Społecznej i świadczy poniższe usługi dla podopiecznych:
a) Usługi socjalne;
b) Usługi edukacyjne;
c) Usługi kulturalno-oświatowe;
d) Usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii;
e) Usługi sportowo-rekreacyjne;
f) Usługi aktywizujące społecznie;
g) Usługi terapii zajęciowej.
W związku ze stanem pandemii, w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego, od dnia
12.03.2020 r. działalność jednostki została wstrzymana. Odwieszono pracę placówki w dniach
22.07-19.10. Od dnia 20.10.2020 działalność placówki została ponownie zawieszona. W czasie
pandemii wypracowano alternatywny model pracy, polegający na utrzymywaniu ciągłych
kontaktów telefonicznych z podopiecznymi. Dostarczano przygotowane posiłki
w opakowaniach jednorazowych oraz przesyłano materiały do treningu pamięci
i koncentracji, rebusy, krzyżówki, prasę, materiały do samodzielnego wykonania ozdób
świątecznych.
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” świadczy usługi w zakresie potrzeb
bytowych zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie
czystości. W zakresie potrzeb opiekuńczych jednostka realizuje zadania polegające
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na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej
pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Placówka zapewnia również realizację potrzeb
wspomagających, polegających na umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu
sprawności i aktywizowaniu mieszańców domu, umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych
i kulturalnych. Do innych działań realizowanych na rzecz podopiecznych należy
w szczególności zaliczyć: zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
domu, stymulowanie nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością
lokalną, działanie zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego
możliwości, sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu. Poza
wymienionymi wyżej zadaniami Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” umożliwia
i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących
im na podstawie odrębnych przepisów. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową
odpłatność do wysokości limitu ceny. W Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
działa pion opiekuńczo-terapeutyczny, którego celem jest określenie indywidualnych potrzeb
mieszkańców Domu, opracowanie planów wsparcia i wspólnie z mieszkańcami ich realizacja
w kontekście oferowanych przez Dom usług.
Mieszkańcy Domu opłacają pobyt głównie z emerytur i rent, alimentacji oraz z zasiłków
z pomocy społecznej. Dodatkowo placówka w roku 2020 otrzymywała dopłatę z tytułu
przebywania w niej mieszkańców ościennych miast.
Z usług Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w 2020 r. skorzystało
71 osób, w tym 58 kobiet i 13 mężczyzn. W 2020 roku przyjęto 10 osób. Odeszło zaś 15 osób,
w tym 14 osób zmarło a 1 osoba została przeniesiona do innej placówki. Poniżej
przedstawiono najczęstsze schorzenia na które cierpią mieszkańcy Domu:
• demencja starcza (otępienie, niezaradność),
• miażdżyca naczyń,
• stany po udarze mózgu,
• cukrzyca,
• choroba wieńcowa (niewydolność mięśnia sercowego),
• zaćma,
• jaskra,
• choroby reumatyczne,
• stany zapalne żył kończyn dolnych,
• stany po urazach i złamaniach kości szyjki udowej,
• alergie,
• nadciśnienie tętnicze,
• astma, POCHP,
• nowotwory,
• choroba Parkinsona,
• choroba Alzheimera,
• padaczka,
• depresja.
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W ciągu 12 miesięcy udzielano pomocy podopiecznym Miejskiego Domu Pomocy
Społecznej „Złota Jesień”, była to m. in.:
a) pomoc w myciu – 54 osoby codziennie – 19710 świadczeń,
b) pomoc w przebieraniu – 32 osoby codziennie – 11680 świadczeń,
c) karmienie – 14 osób codziennie – 15372 świadczeń,
d) pomoc w poruszaniu się – 32 osoby stale przez 366 dni,
e) dowóz do różnych lekarzy specjalistów – 49 osób, średnia miesięczna 4 razy,
f) dowóz na dializy – 1 osoba,
g) dowóz na komisję lekarską – 1 osoba.
Świadczenie usług w zakresie udzielenia niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw
osobistych, według stanu na dzień 31.12.2020 roku, przedstawia poniższe zestawienie:
a) zakupy – 1032 świadczeń;
b) rozliczanie PIT – 3 świadczenia;
c) meldunki – 8 świadczeń;
d) zaaranżowanie spotkania z notariuszem – 9 świadczeń;
e) sprawy sądowe – 4 świadczenia.
Świadczenie usług w zakresie podnoszenia sprawności, według staniu na dzień
31.12.2020 r. , przedstawia poniższe zestawienie:
a) kinezyterapia – 27 773, w tym średnio miesięcznie wykonano 2 314 ćwiczeń;
b) fizykoterapię – 147, w tym średnio miesięcznie wykonano 12 zabiegów;
c) masaż – 15 zabiegów;
d) zabiegi medyczne – 16032, w tym średnio miesięcznie wykonano 1 336 zabiegów.
Świadczenie usług w zakresie umożliwienia zaspokajania potrzeb religijnych
wykonywano w roku 2020 dla 59 osób. Do głównych świadczeń w tym zakresie należy zaliczyć
msze święte, spotkania z księdzem, spotkania modlitewne, wspólne kolędowanie. W roku
2020 zorganizowano jeden koncert religijny.
Świadczenia usług w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych przedstawia poniższe
zestawienie, według stanu na dzień 31.12.2020 r.:

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

zajęcia tematyczne – 12 razy;
koncerty muzyczne – 6 razy;
zajęcia poetyckie – 12 razy;
oglądanie filmów o tematyce podróżniczej – 20 razy;
akademie z okazji świąt państwowych i innych – 9 razy;
rozwiązywanie sudoku, krzyżówek, rebusów – 18 razy;
spartakiada – 3 razy.

Świadczenie usług w zakresie pełnej rehabilitacji oraz udziału w terapii zajęciowej,
według stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:
a) muzykoterapia - 23 razy;
b) choreoterapia – 5 razy;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

arteterapia – 7 razy;
biblioterapia – 12 razy;
hortiterapia – 30 razy;
kinoterapia – 23 razy;
ludoterapia – 190 razy;
ergoterapia – 19 razy;
ćwiczenia relaksacyjne – 20 razy;
ćwiczenia pamięci i trening mózgu – 40 razy.

Środki wydatkowane przez Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” na walkę
z pandemią SARS-CoV-2 w roku 2020 pochodziły z budżetu miasta oraz z dotacji Wojewody
Śląskiego. Przystąpiono do realizacji trzech programów pomocowych w łącznej kwocie
336.403,89 zł :
a) ROPS Katowice – Projekt „Śląskie Pomaga” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej – kwota: 45 000 zł – wydatkowana na zakup środków ochrony
indywidualnej, środków do dezynfekcji i sprzęty niezbędne do walki z epidemią;
b) ROPS Katowice – Projekt „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 258.485,93 zł –
przeznaczona na wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS,
w związku ze zwiększonym zakresem pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji
zagrożenia epidemiologicznego;
c) NFZ Katowice – Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy
społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota
32.917,96 zł – przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek
lub ratowników medycznych, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka
zakażenia COVID-19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub nie
posiadali drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt, a także
przeznaczona na zakup środków ochrony indywidualnej.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”
w Świętochłowicach (ul. Juliana Zubrzyckiego 36) jest jednostką realizującą zadania zlecone
Gminie. Najważniejszym celem jednostki jest udzielanie pomocy osobom doznającym
przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie schronienia. Placówka ma charakter ponadlokalny.
Ośrodek działa całodobowo, 7 dni w tygodniu, we wszystkie dni w roku, także w święta. Zespół
specjalistów w Ośrodku zapewnia pomoc oraz poradnictwo prawne, psychologiczne,
pedagogiczne, socjalne. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Przystań” działa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Standard podstawowych usług świadczonych przez placówkę obejmuje:
a) Zapewnienie schronienia osobie doznającej przemocy w rodzinie oraz dzieciom
pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do
trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją
osoby doznającej przemocy w rodzinie;
b) Udzielanie natychmiastowego wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej;
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c) Ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
d) Udzielanie poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego;
e) Prowadzenie grupy wsparcia lub grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy
f)
g)
h)
i)
j)

w rodzinie;
Prowadzenie konsultacji i terapii indywidualnych;
Udzielanie konsultacji wychowawczych;
Zapewnienie całodobowego pobytu w hostelu w pokoju z niezbędnym wyposażeniem;
Zapewnienie dostępu do wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem
do zabaw dla dzieci oraz z miejscem do nauki, dostęp do łazienek, dostęp
do pomieszczenia do prania i suszenia, dostęp do kuchni;
Zapewnienie, w przypadku osób, których dochód nie przekracza aktualnie
obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
wyżywienia, odzież, obuwie, środki higieny osobistej i środki czystości.

Pobyt w Ośrodku „Przystań” jest nieodpłatny i dobrowolny. By zapewnić jak najlepszą
pomoc, adekwatną do sytuacji i potrzeb osoby doznającej przemocy w rodzinie, Ośrodek
współpracował w roku 2020 z innymi instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem
przemocy. Ponadto jednostka monitoruje sytuację osób, które przebywały w Ośrodku przez
okres pół roku po jego opuszczeniu, z możliwością przedłużenia, jeśli jest to wskazane.
Jednostka świadczyła w roku 2020 także usługi w formie bezpłatnego poradnictwa
specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, socjalnego) osobom
doznającym przemocy w rodzinie, które nie wymagają całodobowego schronienia.
Z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Przystań” w Świętochłowicach w 2020 roku skorzystało 159 osób, w tym schronienia
udzielono 17 osobom oraz udzielono specjalistycznego wsparcia 142 osobom z zewnątrz.
Wsparcie te obejmowało pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną oraz pracę
socjalną. Zatrudnieni w jednostce specjaliści udzielali wsparcia w ramach swoich kompetencji.
Łącznie w roku 2020 odbyło się 316 konsultacji psychologicznych, 110 konsultacji
pedagogicznych/wychowawczych. Konsultacje pedagogiczne i wychowawcze były skierowane
zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci. Miały również miejsce konsultacje rodzinne - takich
spotkań odbyło się 58. Pracownicy socjalni udzielili 66 konsultacji. Prowadzono również pracę
socjalną w terenie (m. in. udział pracownika socjalnego wraz z klientkami w rozprawach
sądowych, celem udzielenia stosownego wsparcia). Radca prawny odbył 241 konsultacji
prawnych. Dotyczyły one spraw alimentacyjnych, rozwodowych, eksmisji sprawcy przemocy
z mieszkania itp.
Pracownicy jednostki wzięli udział w 114 spotkaniach grup roboczych w sprawie
procedury „Niebieska Karta”, w 33 konsultacjach telefonicznych z pracownikami socjalnymi
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach koordynującymi grupy robocze oraz
w 5 spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Na terenie jednostki odbywały się również spotkania grup roboczych z osobami
doznającymi przemocy w rodzinie, które mogły poznać specyfikę naszej jednostki i uzyskać
informacje o oferowanym przez nas wsparciu. Grupy robocze były powoływane w celu
rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. W ramach
działań profilaktycznych odbywały się także spotkania z dziećmi i młodzieżą z rodzin
81

zagrożonych przemocą i uzależnieniem.
Okres epidemii i nałożonych obostrzeń wymusił ograniczenia liczbowe osób
uczestniczących w spotkaniach. Ta sytuacja spowodowała, że niektóre zadania realizowane
były poza placówką (np. wizyta w Fundacji Kocia Brygada w Świętochłowicach). Uczestnictwo
w zajęciach było dobrowolne. W jednostce odbyły się także spotkania grupowe dla osób
dorosłych – m. in. spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.
Ponadto SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach włączył się
w kampanię pn. „Przerwij koszmar w czterech ścianach!”, adresowaną do osób krzywdzonych,
agresorów oraz świadków przemocy. Jednostka była partnerem Centrum Integracji Społecznej
w Świętochłowicach w realizacji programu profilaktycznego pod nazwą „Wakacyjny patrol Narkotyki Złudne Szczęście”. W dniu 26.08.2020 r., dzięki zaproszeniu Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Radzionkowie, dzieci i młodzież z terenu naszego Miasta wzięła udział
w zajęciach pt. „Bioindykatory”. Były to zajęcia terenowe, poświęcone ocenie stanu
środowiska za pomocą organizmów żywych. W dniu 2.10.2020 r. na terenie zielonym
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” odbył się
Pierwszy Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy.
Był on współorganizowany z Centrum Integracji Społecznej oraz Komendą Miejską Policji
w Świętochłowicach.
Pod koniec roku, pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice, rozpoczęto wraz
z Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach kampanię pn. „Nie bądź głuchy i ślepy
na przemoc”. W ramach tej kampanii powstał m. in. spot profilaktyczny dot. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” jest także
realizatorem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
Realizację programu dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc
„Twój Wybór” rozpoczęło w 2020 roku, wzięło w nim udział 20 osób. Program ukończyło
13 uczestników. Spotkania odbywały się indywidualnie i grupowo. Okres epidemii
i nałożonych obostrzeń wymusił przerwę w spotkaniach. Uczestnictwo w zajęciach było
dobrowolne.

Centrum Integracji Społecznej
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, pełni Centrum Integracji Społecznej
w Świętochłowicach. Podopieczni CIS mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje ustawa
o zatrudnieniu socjalnym. W roku 2020 Centrum Integracji Społecznej koncentrowało się
na niżej wymienionych zadaniach:
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 poprzez
możliwość osiągnięcia własnych dochodów w wyniku zatrudnienia lub własnej
działalności gospodarczej;
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d) Uczeniu podopiecznych umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi
środkami pieniężnymi.
Adresatami pomocy oferowanej przez
w Świętochłowicach w roku 2020 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 okresie od 13.03.2020 r. do 10.05.2020 r. decyzją Wojewody Śląskiego na podstawie
art. 15 c ust 1 w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby SARSCoV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Centrum
Integracji Społecznej czasowo zawiesiło zajęcia w celu ograniczenia negatywnych skutków
epidemii. Ze względu na trudną sytuację uczestników zajęć w opisywanym okresie,
na podstawie pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.03.2020 roku,
Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach wypłacało świadczenie integracyjne
w pełnej wysokości podopiecznym, którzy w okresie ich zawieszenia przez Wojewodę wyrazili
gotowość uczestnictwa w zajęciach, przebywali na opiece nad dzieckiem do lat 8 lub
przebywali na kwarantannie.
Centrum Integracji Społecznej prowadziło działalność z zakresu reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zatrudnienia socjalnego.
Centrum może prowadzić działalność wytwórczą, usługową i handlową zgodnie z ustawą
o zatrudnieniu socjalnym, która nie stanowi działalności gospodarczej. Działalność Centrum
obejmuje w szczególności usługi, takie jak:
a) aktywizacja społeczna i zawodowa osób niezatrudnionych/nieaktywnych zawodowo;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

sprzątanie i utrzymanie czystości;
pielęgnacja terenów zielonych;
czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne
krawieckie;
gastronomiczne;
remontowe;
administracyjno-biurowe;
organizowanie spotkań, konferencji, imprez okolicznościowych i kulturalnych
szkoleniowe i edukacyjne;
realizacja zleconych projektów.

Centrum Integracji Społecznej współpracowało w roku 2020 także z podmiotami
gospodarczymi, realizującymi zadania z zakresu aktywizacji i reintegracji zawodowej.
Współpraca polegała na wykonywaniu usług, takich jak:
a) produkcyjno-magazynowe - Firma Midabo;
b) przedszkolne - Przedszkole nr 2, nr 3, nr 12;
c) szkolne - Szkoła Podstawowa nr 4;
d) administracyjno-biurowe - ZOZ Świętochłowice;
e) porządkowe - Firmy Relaks i Salam oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
f) utrzymanie terenów zielonych - OSiR Skałka.
W strukturze Centrum Integracji Społecznej w roku 2020 działała Grupa RemontowoBudowlana. Głównym zadaniem instruktorów tej grupy jest reintegracja i realizacja
Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, w tym nabywanie umiejętności
zawodowych, przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji
zawodowych. Grupa realizuje praktyczną naukę zawodu poprzez wykonywanie zadań
z zakresu drobnych prac remontowych, zlecanych przez instytucje miejskie i jednostki
podległe. W okresie od stycznia do grudnia 2020 Grupa realizowała następujące zadania:
Styczeń
a) Miejski Zarząd Oświaty - malowanie korytarza, malowanie pomieszczeń, wymiana
wykładzin;
b) Szkoła Podstawowa nr 14 - malowanie pokoju nauczycielskiego, malowanie dwóch
klas;
c) Centrum Integracji Społecznej - malowanie sali nr 10;
d) Szkoła Podstawowa nr 10 - malowanie korytarza, malowanie klas lekcyjnych;
e) Szkoła Podstawowa nr 17 - malowanie korytarza, malowanie klatki schodowej
od parteru do piwnicy – budynek B.
Luty
a) Urząd Stanu Cywilnego - malowanie ubikacji;
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - malowanie korytarza, malowanie sal chorych;
c) Miejski Zarząd Oświaty - malowanie klatki schodowej;
d) Urząd Miejski - malowanie pokoju nr 12;
e) Szkoła Podstawowa nr 5 - malowanie klas lekcyjnych.
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Marzec
a) Zakład Opiekuńczo Leczniczy - malowanie korytarza, malowanie sal chorych;
b) Szkoła Podstawowa nr 5 - malowanie klas, malowanie korytarza;
c) Ochotnicza Straż Pożarna Świętochłowice 1 - malowanie dwóch pomieszczeń
biurowych;
d) Przedszkole Miejskie nr 13 - malowanie pokoju nauczycielskiego;
e) Miejska Biblioteka Publiczna filia w Chropaczowie - gipsowanie jednego
pomieszczenia;
f) Centrum Integracji Społecznej - malowanie pokoju nr 3, konserwacja, malowanie biur,
likwidacja kącika dziecięcego, mycie maszyną podłóg (również w pomieszczeniach
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), transport mebli dla uczestników realizujących
Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, malowanie kotłowni.
Kwiecień
a) Centrum Integracji Społecznej - stawianie ścianki w pomieszczaniu gospodarczym
i kuchni, gipsowanie, wstawianie drzwi, malowanie w gabinecie psychologa, sprzątanie
korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego i kuchni po remoncie, przystosowanie
garażu i kotłowni po kontroli Straży Pożarnej.
Maj

a) Centrum Integracji Społecznej - transport szafek, prace konserwatorskie posiadanego
sprzętu, naprawa lamp w pomieszczeniach biurowych, wywóz dużych gabarytów
wymiana baterii umywalkowych i kuchennych (również w pomieszczeniach Kuchni
Śląskiej „U Franka”), montaż żaluzji w pomieszczeniach biurowych;
b) Urząd Miejski - przygotowanie, gipsowanie oraz malowanie biur nr 1 i 13.
Czerwiec
a) Kuchnia Śląska „U Franka” - malowanie kuchni, malowanie toalet damskiej i męskiej;
b) Centrum Integracji Społecznej - przygotowanie do usuwania awarii centralnego
ogrzewania, montaż żaluzji w pomieszczeniach nr 6 i 7;
c) Urząd Miejski - remont biura informatyków, malowanie gabinetu Prezydenta Miasta;
d) Przedszkole Miejskie nr 13 - malowanie sali kinowej;
e) Miejski Zarząd Oświaty - malowanie sufitu i ścian w sali konferencyjnej;
f) Szkoła Podstawowa nr 17 - remont i malowanie korytarzy - budynek B.
Lipiec

a) Urząd Miejski - malowanie gabinetu Prezydenta Miasta, malowanie sekretariatu
Prezydenta Miasta, malowanie – pokój nr 117, nr 118, nr 13, malowanie Wydziału
Informatyki;
b) Szkoła Podstawowa nr 17 - remont i malowanie korytarzy oraz dwóch klatek
schodowych – budynek „B”, malowanie sali gimnastycznej;
c) Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” - grabienie skoszonej trawy na koronie stadionu;
d) Miejski Zarząd Oświaty - malowanie oraz położenie wykładziny;
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e) Przedszkole Miejskie nr 13 - odświeżenie sal.
Sierpień
a) Klatka schodowa ul. Pieczki 4 - remont i malowanie.
Wrzesień – Październik
a) Klatka schodowa ul. Pieczki 4 - remont i malowanie;
b) Szkoła Podstawowa nr 17 – malowanie sali gimnastycznej, dalsze malowanie klatek
schodowych i korytarz;
c) Przedszkole Miejskie nr 2 „Pod słonkiem” - remont korytarza i klatki prowadzącej
do pomieszczeń gospodarczych.
Listopad – Grudzień
a) Klatka schodowa ul. Mickiewicza 1 - remont i malowanie klatki schodowej;
b) Urząd Miejski - remont i malowanie archiwum, malowanie pokojów 302, 304, 305, 310,
311, 316, malowanie pokojów i wymiana wykładziny 317, 318.
W strukturze Centrum Integracji Społecznej w roku 2020 działała Grupa Utrzymania
Terenów Zielonych. Głównym zadaniem instruktorów tej grupy jest reintegracja i realizacja
Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, w tym nabywanie umiejętności
zawodowych, przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji
zawodowych. Grupa praktyczną naukę zawodu realizuje poprzez zadania z zakresu drobnych
prac: utrzymania terenów zielonych zlecanych przez instytucje i jednostki podległe, spółki
miejskie oraz podmioty niepubliczne (np. wspólnoty mieszkaniowe). W okresie od 1.01.2020
do 31.12.2020 r. Grupa realizowała następujące zadania:
a) Sprzątanie obiektu Centrum Kultury Śląskiej – mycie podłóg 5 razy w miesiącu;
b) Zespół Opieki Zdrowotnej – przycinka drzew oraz grabienie liści, porządki
na chodnikach, karczowanie i czyszczenie całego obszaru 7 razy w miesiącu;
c) Szkoła Rodzenia - obcinanie żywopłotów oraz pielęgnacja terenu 3 razy w miesiącu,
d) Pielęgnacja pomników, tj. pomnika Ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz otoczenia bramy
po byłym Obozie Pracy „Zgoda”;
e) Utrzymanie oraz plakatowanie 18 słupów miejskich 4 razy w miesiącu;
f) Sprzątanie obiektu Centrum Kultury Śląskiej – mycie podłóg 2 razy w miesiącu;
g) Karczowanie i pielęgnacja terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących;
h) Koszenie, cięcie żywopłotów w dzielnicy Lipiny, Chropaczów i Zgoda;
i) Koszenie ul. Barlickiego 3 razy w roku;
j) Koszenie ul. Średnia - 5 razy w roku;
k) Koszenie ul. Łagiewnickiej - 9 razy w roku;
l) Koszenie skwerku w rejonie ul. Pocztowej – w sezonie 1 raz w miesiącu;
m) Koszenie, cięcie żywopłotów oraz pielęgnacja terenu ul. Zubrzyckiego;
n) Skwer przed Kościołem Ewangelicko- Augsburgskim – plewienie i obcinanie roślin,
o) Pielęgnacja pomników, tablic pamiątkowych i grobów nieznanych Żołnierzy
i Powstańców Śląskich;
p) Koszenie i wycinka drzew ul. Świdra;
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q)
r)
s)
t)

Koszenie ul. Chorzowskiej i Pieczki;
Koszenie ul. Bocznej;
Koszenie ul. Żołnierskiej – w sezonie 2 razy w miesiącu;
Koszenie ul. Kubiny – w sezonie 2 razy w miesiącu.

W strukturze Centrum Integracji Społecznej w roku 2020 działała Grupa Krawiecka.
Grupa zajmuje się głównie szkoleniem uczestników Indywidualnych Programów Zatrudnienia
Socjalnego w dziedzinie krawieckiej, począwszy od podstaw teoretycznych aż do praktycznej
nauki zawodu. Jednocześnie
grupa wspomaga wydarzenia kulturalne, edukacyjne,
integracyjne na terenie miasta, festyny, jarmarki, kiermasze, akcje charytatywne, bale, i inne
imprezy cykliczne. Realizuje też zadania z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej grupy
osób zagrożonej wykluczeniem społecznym. Od marca 2020 r. grupa wykonywała ręcznie
maseczki ochronne z bawełny, dziennie grupa wytwarzała ok. 50 sztuk maseczek. Grupa
wykonała również, na zlecenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, pokrowce na panele
słoneczne. Do najważniejszych realizacji Grupy w roku 2020 należy zaliczyć ponadto:
a) Wykonanie szytych gadżetów Centrum Integracji Społecznej;
b) Wykonanie ozdób świątecznych i walentynkowych;
c) Wykonanie patchworkowych aranżacji na krzesła;
d) Wykonanie woreczków na szachy dla Szkoły Podstawowej nr 19;
e) Wykonanie sukni ekologicznych na pokaz mody w ramach przedsięwzięcia
pt. „Industriada 2020”;
f) Wykonanie nowych obrusów dla restauracji „Kuchnia Śląska u Franka”;
g) Wykonanie nowej odzieży służbowej dla pracowników restauracji „Kuchnia Śląska
u Franka”.
W Centrum Integracji Społecznej w roku 2020 działała Grupa Gastronomiczna. Grupa
realizowała szereg zadań z zakresu małej gastronomii oraz obsługi imprez miejskich oraz
prywatnych. Grupa prowadzi restaurację „Kuchnia Śląska u Franka”, która mieści się
w budynku Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. W menu restauracji dominują
dania kuchni śląskiej. Restauracja świadczy swoje usługi nie tylko dla grup zorganizowanych
czy gości zwiedzających muzeum, ale także jest dostępna dla wszystkich chętnych. Pod okiem
instruktora zawodu uczestnicy CIS mieli możliwość udoskonalenia posiadanych umiejętności,
pozyskania nowych, dzięki którym zwiększają swoją szansę powrotu na rynek pracy. Ważnym
aspektem warsztatów aktywizacji zawodowej było przystosowanie się uczestników
do systematycznego realizowania zadań zawodowych i ponoszenia za nie odpowiedzialności.
Restauracja specjalizuje się w działaniach takich jak:
a) Organizacja imprez okolicznościowych;
b) Catering na zasadach komercyjnych lub niekomercyjnych;
c) Obsługa klienta w lokalu;
d) Organizacja spotkań i obiadów biznesowych;
e) Obsługa i wydawanie zamówień do odbioru przez klientów.
W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Centrum Integracji Społecznej zawarło
szereg porozumień wpływających na rozwój jednostki takich jak:
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a) Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z 7 osobami – na okres
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

od 1 - 3 miesięcy;
Porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia i monitorowania Programu
Kształcenia dla kierunku Administracja, a także organizacji praktyk studenckich
dla studentów tego kierunku z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach –
na czas nieokreślony;
Porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Wyższą Szkołą
Bankową w Poznaniu, oddział w Chorzowie – na okres 1 miesiąca;
Umowa z Muzeum Powstań Śląskich ul. Wiktora Polaka 1 Świętochłowice dotycząca
wzajemnej współpracy przy realizacji projektów mających na celu współpracę przy
realizacji projektów rozwój instytucji oraz ich wzajemną promocję we wszystkich
obszarach – na czas nieokreślony;
Porozumienie z III Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Chorzowie. Efektem
podjętych działań jest umożliwienie skazanym odbywania kary ograniczenia wolności
w grupach zatrudnienia socjalnego;
Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świętochłowicach o dofinansowanie
świadczeń integracyjnych, przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu
socjalnym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków
Funduszu Pracy – porozumienie stałe;
Porozumienie z Urzędem Miejskim w Świętochłowicach na pielęgnację grobów
poległych żołnierzy i Powstańców Śląskich na cmentarzach w Świętochłowicach;
Umowa o współpracy partnerskiej „Partnerstwo dla wolontariatu” pomiędzy Centrum
Integracji Społecznej i Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach.

Centrum Intergracji Społecznej realizowało (i będzie realizować w latach kolejnych)
następujące projekty finansowane lub współfinansowane ze źródeł zewnętrznych:
a) Projekt „Eurobiznes” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie:
7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej Podziałanie: 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 m. Świętochłowice.
W okresie sprawozdawczym wypłacono uczestnikom projektu przedłużone wsparcie
pomostowe na finansowanie bieżącej 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.
b) Projekt „Praca na swoim” w ramach Osi Prorytetowej VII, Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej Poddziałanie: 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
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m. Świętochłowice. Projekt przwiduje rekrutację, moduł szkoleniowo-doradczy,
przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze
w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, opiekę nad osobami zależnymi oraz
nad dziećmi do lat 7.
c) Projekt „Aktywna Przyszłość” w ramach Osi Prorytetowej IX, Włączenie społeczne
Działanie 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, poszukujących
pracy, bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta
Świętochłowice. Osoby mogą skorzystać z usług aktywnej integracji, których cele
jestreintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i środowiskowa.
Projekt przewiduje udział 60 osób w tym 35 kobiet oraz 25 mężczyzn i 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.
d) Projekt „Zawsze Aktywni - usługi opiekuńcze w Gminie Świętochłowice” jest
realizowany wspólnie z Fundacją na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” Oś Priorytetowa:
IX. Włączenie społeczne Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne Podziałanie: 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).
e) Projekt „Nowe szanse i możliwości” (WND-RPSL.09.01.01-24-0047/18-007)
realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX. Włączenie
społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie
potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Zadaniem projektu
jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych z dzielnic
Świętochłowic – głównie Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary
rewitalizowane w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2022r. Grupa docelowa to osoby
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób.
Wsparcie w ramach projektu zostanie udzielone 80 osobom wyłonionym
ze społeczności lokalnej objętej działaniami Programu Aktywności Lokalnej, które przy
wykorzystaniu narzędzi aktywnej integracji mają szansę zwiększyć swoją aktywność
społeczną i zawodową. Projekt na podstawie diagnozy sporządzonej na potrzeby
Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 r. obejmuje animowanie
pracy ze społecznością lokalną, działania środowiskowe, działania Klubu Integracji
Społecznej i możliwość zatrudnienia socjalnego w CIS. Zaproponowane zostaną
również usługi poradnictwa zawodowego i możliwość realizacji kursów zawodowych.
Podejmowane działania są kompleksowe, a więc obejmują zarówno działania
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społeczne, edukacyjne, zdrowotne, środowiskowe jak i zawodowe.

f) Projekt „Droga Kobiet” sfinansowany z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego na rok 2020. Celem projektu było zapobieganie zjawisku
przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej wobec kobiet poprzez udział
w warsztatach WenDo, które jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,
kładącą duży nacisk na asertywność, wzmacnianie poczucia własnej wartości
i pewności siebie. Kobiety uczyły się, jak przestać czuć się bezbronną, bezradną, jak
ustalać własne i szanować granice innych osób. Podczas zajęć 120 kobiet (10 grup
po 12 os.) nauczyło się, jak reagować na przemoc w każdym miejscu: w domu,
w pracy, w szkole, na ulicy, w miejscu publicznym. Projekt był skierowany do kobiet,
w tym również do dziewczynek
powyżej 7 roku życia, seniorek, kobiet
niepełnosprawnych.
W ramach Centrum pracownik socjalny przeprowadza rozmowy indywidualne i udziela
pomocy specjalistycznej uczestnikom według ich potrzeb. Pracownik socjalny wspiera
uczestników m. in. w kwestii zadłużenia mieszkań, długów komorniczych, spraw rozwodowych
i alimentacyjnych, problemów wychowawczych i rodzinnych, przemocy, syndromów Otella
i Sztokholmskiego, problemów uzależnienia i współuzależnienia, bezdomności i wielu innych.
Przez cały okres sprawozdawczy pracownik socjalny na bieżąco współpracował
z pracownikami jednostek gminnych, celem znalezienia najlepszych rozwiązań dotyczących
trudnych sytuacji uczestników CIS.
W Centrum działa również psycholog, który przeprowadzał zajęcia reintegracji
społecznej i zawodowej, które miały kształtować umiejętności psychospołeczne, niezbędne
do prawidłowego wypełniania ról społecznych. Zajęcia realizowane były głównie w formie
wykładów, warsztatów oraz dyskusji. Spotkań grupowych od września do grudnia 2020 roku
przeprowadzono łącznie 11. Tematyka zajęć była bardzo szeroka i różnorodna, 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 podnieść motywację uczestników CIS oraz poziom odpowiedzialności.
Często w rozmowach z psychologiem pojawiał się temat depresji, problemów
wychowawczych, stresu, profilaktyki alkoholowej, skutecznej 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 2020 r. psycholog przeprowadził 71 konsultacji
indywidualnych, które miały na celu doraźną pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów, ale
też zapewniały wzmocnienie osobowościowe. Udzielono też wsparcia w problemach
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związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków
Dodatkowo Centrum Integracji Społecznej jest administratorem 18 słupów miejskich,
przeznaczonych jako nośniki informacyjno-reklamowe. Jednostka świadczy usługi
plakatowania zarówno dla instytucji miesjskich (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.
Centrum Integracji Społecznej jako jednostka miejska wystąpiła do Prezydenta Miasta
Świętochłowice o powołanie Spółdzielni Socjalnych, które mają być odpowiedzią na potrzeby
mieszkańców okolicznych dzielnic Świętochłowic, w szczególności dzielnicy Lipiny. Celem
Spółdzielni Socjalnych jest umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
w tym bezrobotnym i niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie
działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w spółdzielni.
Spółdzielnie Socjalne są alternatywą dla bezrobocia i bezskutecznego poszukiwania pracy
przez mieszkańców miasta, głównie dzielnicy Lipiny. W marcu 2020 r. odbyło się spotkanie
komisji rekrutacyjnej w siedzibie firmy Pro-Invest S.C. będącej partnerem w projekcie
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu centralno-wschodniego”. W trakcie
spotkania złożono formularze uruchomienia 3 spółdzielni socjalnych: „Banderoza” –
utrzymanie terenów zielonych; „Majstry” – zadania remontowo-budowlane; „Nudel-Kula” –
spółdzielnia gastronomiczna. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków dla
3 spółdzielni socjalnych uruchomiono procedury umów o dofinansowanie. W maju w Centrum
Integracji Społecznej zorganizowano nabór osób fizycznych deklarujących wolę przystąpienia
do programu wsparcia. Po uzyskaniu wpisu do KRS projekt będzie kontynuowany.
W roku 2020 Centrum Integracji Społecznej podejmowało szereg działań
zobowiązujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego, a ponadto:
a) Przyjmowano zgłoszenia dotyczące osób nadużywających alkoholu. Do dnia
31.12.2020 zostało przyjętych 119 wniosków z prośbą o leczenie odwykowe;
b) Motywowano członków rodzin do podjęcia terapii dla osób współuzależnionych;
c) Przeprowadzono 7 rozmów motywujących do podjęcia leczenia z osobami
współuzależnionymi;
d) Finansowano badania wykonywane przez biegłych w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu w celu wskazania rodzaju terapii oraz typu zakładu leczniczego.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła czynności
zmierzające do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień od alkoholu. W tym celu biegli sądowi
sporządzili 47 opinii. Od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku odbyły się 32 posiedzenia
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Centrum Kultury Śląskiej
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 wspierając i promując młodych twórców. W 2015 roku pod skrzydła
CKŚ oddano obiekt „Wieże KWK Polska”, który nie tylko szybko stał się jednym z obiektów
Szlaku Zabytków Techniki, ale przede wszystkim ważnym punktem kulturalnym miasta
i regionu. Zatem według stanu na dzień 31.12.2020 r. Centrum Kultury Śląskiej realizowało
swoją misję w poniższych obiektach:
a) „CKŚ Zgoda” przy ul. Krauzego 1;
b) „CKŚ Lipiny” przy ul. Chorzowskiej 73;
c) „Wieże KWK Polska” przy ul. Wojska Polskiego 16d.
W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury Śląskiej miało realizować zadania
ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2020, 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 przedsięwzięcia kulturalne we
współpracy z innymi podmiotami i jednostkami miejskimi. Służąc zapleczem w postaci
infrastruktury oraz organizując pomoc merytoryczną, Centrum Kultury Śląskiej umożliwiało
tym podmiotom ich własną pracę i pomagało im ją rozwijać. Centrum organizowało imprezy
zarówno we własnych obiektach, jak i w innych miejscach na terenie miasta. Jednak w wyniku
wprowadzenia obostrzeń związanych z ogłoszeniem w całym kraju stanu pandemii choroby
SARS-CoV-2 działalność palcówki została zachwiana. Liczne ograniczenia i zakazy
wprowadzone od marca 2020 uniemożliwiły placówce realizację większości planowanych
przedsięwzięć. Nie podejmowano licznych projektów, a te przedsięwzięcia, które
w pierwszych tygodniach roku 2020 zaczęto realizować stopniowo wygaszano lub odkładano
na odległe terminy. Większość przedsięwzięć kulturalnych realizowano w formie zdalnej,
przenosząc koncerty, konkursy, warsztaty, spektakle czy wystawy do przestrzeni internetowej.
Mając powyższe okoliczności na uwadze według stanu na dzień 31.12.2020 r. Centrum
Kultury Śląskiej w Świętochłowicach zorganizowało łącznie 17 przedsięwzięć o charakterze
koncertów.
W tabeli poniżej zaprezentowano wykaz imprez:
L.p.

Data

Koncerty organizowane przez CKŚ

Sposób prezentacji

1

04.01

Koncert zespołu „Polychord”

Stacjonarnie – Wieże KWK Polska

2

06.01

Koncert zespołu „DeSilvers”

Stacjonarnie – kościół p.w. św. Piotra
i Pawła
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3

12.01

Koncert w ramach WOŚP – Nasza to
krew

Stacjonarnie – CKŚ Zgoda

4

08.02

Koncert zespołu Roco i Colino

Stacjonarnie – CKŚ Zgoda

5

14.02

Koncert zespołu „Doktor miłość”

Stacjonarnie – CKŚ Zgoda

6

17.07

Koncert zespołu „Marta Wandzik
Quartet”

Online - Internet

7

18.07

Koncert zespołu „T(h)ree

Online - Internet

8

24.07

Koncert zespołu „GNO”

Online - Internet

9

25.07

Koncert grupy Kalicki - Śleziak

Online - Internet

10

30.07

Koncert zespołu „Chordis Duo”

Online - Internet

11

31.07

Koncert zespołu „Bastarda Tric”

Online - Internet

12

01.08

Koncert Pawła Szamburskiego

Online - Internet

13

02.08

Koncert grupy „Ogryzek, Buczyńska
Duo”

Online - Internet

14

05.09

Koncert grupy „Szmidt - Niedziela”

Online - Internet

15

19.09

Koncert zespołu „Slo-Mo”

Online - Internet

16

26.09

Koncerty w ramach przedsięwzięcia
„Industriada 2021”

Stacjonarnie –
Wieże KWK Polska

17

27.12

Koncert zespołu „Slo-Mo”

Online - Internet

W roku 2020 wystawiono ogółem 5 spektakli w obiektach Centrum Kultury Śląskiej.
Były to spektakle przeznaczone dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych. W tabeli
poniżej zaprezentowano wykaz spektakli:
L.p.

Data

Spektakle organizowane przez CKŚ

Sposób prezentacji

1
2
3
4
5

15.01
22.01
02.09
01.10
08.12

Spektakl pt. „Farbyka śniegu”
Spektakl pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”
Spektakl pt. „Różowy Kapturek”
Spektakl pt. „Na tropie zaginionej opowieści”
Spektakl pt. „Cudowna podróż”

Stacjonarnie – CKŚ Zgoda
Stacjonarnie – CKŚ Zgoda
Stacjonarnie – CKŚ Zgoda
Stacjonarnie – CKŚ Zgoda
Online – Internet

W ramach Centrum Kultury Śląskiej prowadzi się różnego rodzaju warsztaty. Warsztaty
mają formę zajęć praktycznych, doskonalących konkretne, głównie artystyczne, umiejętności.
Oferta warsztatów została jednak zawieszona od dnia 15.03.2020 r. do odwołania, w związku
z powyższym zajęcia wygaszono. Według stanu nadzień 31.12.2020 r. Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach przeprowadzono jedynie poniższe warsztaty:
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L.p.
1
2
3

Warsztaty artystyczne prowadzone przez Centrum
Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
Warsztaty plastyczne – do 15 marca
Warsztaty dla seniorów – do 15 marca
Połączone warsztaty plastyczne oraz dla seniorów

Miejsce warsztatów
CKŚ Lipiny
Wieże KWK Polska
Online - Internet

W roku 2020 Centrum Kultury Śląskiej uczestniczyło również w organizacji 6 projektów
i wydarzeń wystawowych adresowanych do mieszkańców miasta. Poniżej zaprezentowano
wykaz przedsięwzięć według stanu na dzień 31.12.2020 r.
L.p.

Data

1
2
3
4
5
6

09.01
30.01
27.02
24.07
30.09
11.12

Spektakle organizowane przez Centrum
Kultury Śląskiej
Wystawa prac Urszuli Figiel
Wystawa prac Marzeny Paciej
Wystawa prac Danuty Nawrat
Wystawa pt. „Szkoła portretu”
Wystawa prac Antoniego Kreisa
Wystawa pt. „Mój świat w pandemii”

Sposób prezentacji
Wieże KWK Polska
Wieże KWK Polska
Wieże KWK Polska
CKŚ Zgoda
CKŚ Zgoda
Online - Internet

Na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Centrum Kultury Śląskiej wpisały
się konkursy, jednak z uwagi na pandemię choroby SARS-CoV-2 ofertę konkursów znacznie
ograniczono.
W roku 2020 odbyły się jedynie cztery konkursy:
L.p.

Data

Konkursy

1

11.01

XXV Konkurs Kolęd i Pastorałek

2
3
4

26.09 Konkurs „Zaprojektuj swoją sylwetkę modową
II Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
19.10
XXII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej
19.11

Miejsce konkursu
CKŚ Grota oraz kościół p.w.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Świętochłowicach
Wieże KWK Polska
CKŚ Zgoda
Wieże KWK Polska

Dodatkowo Centrum Kultury Śląskiej udostępnia, na ogólnych zasadach,
niekomercyjnych bądź komercyjnych, swoje obiekty, infrastrukturę oraz sprzęt.
Z infrastruktury CKŚ mogą korzystać podmioty publiczne, bądź prywatne. Należy jednak
zastrzec, iż w wyniku znacznych ograniczeń oferta udostepnienia infrastruktury Centrum
Kultury Śląskiej uległa znacznemu ograniczeniu w porównaniu do lat ubiegłych.
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Do najważniejszych imprez tego typu należały w roku 2020:
L.p.

Imprez i wydarzenia organizowane przy użyciu infrastruktury CKŚ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rodzinne Kolędowanie z Urszula Owoc-Kanią - wynajem komercyjny
Ferie z Centrum Kultury Śląskiej – wynajem niekomercyjny
Dyskoteka – wynajem komercyjny
Charytatywny Bal Prezydenta 2020 – wynajem niekomercyjny
Dyskoteka – wynajem komercyjny
Frelki w biznesie – wynajem komercyjny
Uroczyste zebranie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów – wynajem komercyjny
Spotkania w ramach akcji „Budżet Obywatelski 2020” – wynajem komercyjny
Impreza pn. „Dwóch na jednego” – wynajem niekomercyjny
Miejski Turniej FIFA 2020 – wynajem niekomercyjny
Impreza pt. „Work it out” – wynajem niekomercyjny
Impreza pt. „Zlot czarownic” – wynajem komercyjny
Gala Seniora 2020 - wynajem niekomercyjny

Miejska Biblioteka Publiczna
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świętochłowicach zarejestrowanych było 5434 czytelników. Biblioteka obsługuje różne
grupy czytelników, zarówno dzieci i młodzież (głównie uczniów), jak i osoby dorosłe. Liczba
czytelników zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego. Najliczniejszą grupę czytelników
stanowią osoby pracujące pomiędzy 25 a 60 rokiem życia. Również znaczącą grupę stanowią
dzieci i młodzież ucząca się. 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.
Natomiast wzrasta zainteresowanie zasobami internetowymi oraz audiobookami, których
oferta jest na bieżąco uzupełniania o nowości. Niestety w związku z pandemią choroby COVID19 w niektórych okresach 2020 roku działalność instytucji była ograniczana, a od marca 2020
jednostka działa w reżimie sanitarnym
Poniżej zaprezentowano liczby osób odwiedzających czytelnie i wypożyczalnie
w 2020 r. z podziałem na dzielnice (zarówno centrala biblioteki jaki i filie).
Liczba odwiedzających wypożyczalnie przedstawia się następująco:
Placówka
Centrala
Filia nr 1
Filia nr 2
Filia nr 4

Odwiedziny
wypożyczających
8.877
10.193
6.288
2.828

Pozostałe
odwiedziny
2.103
2.865
1.145
528

Stan na 31.12.2020
10.980
13.058
7.433
3.356
97

Filia nr 5
Filia nr 6
Ogółem

2.141
3.302
33.629

274
716
7.631

2.415
4.018
41.260

Liczba odwiedzających czytelnie przedstawia się następująco:

Placówka

Liczba
odwiedzin
(udostępnianie)

Ogółem
Centrala
Filia nr 1
Filia nr 2
Filia nr 4
Filia nr 5
Filia nr 6

924
57
409
136
115
63
144

Liczba
odwiedzin
w czytelni
internetowej
620
103
155
216
99
13
34

Pozostałe
odwiedziny
(udział
w imprezach)
1.647
209
1.246
96
28
9
59

Liczba
odwiedzin
ogółem

Liczba
udzielonych
informacji

3.191
369
1.810
448
242
85
237

6.534
1.250
2.713
960
447
549
615

Liczba zarejestrowanych czytelników w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świętochłowicach przedstawia poniższa tabela z podziałem na placówki, według stanu
na dzień 31.12.2020 r.
Lp.

Placówka

Czytelnicy zarejestrowani na dzień 31.12.2020 r.

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

Centrala
Filia nr 1
Filia nr 2
Filia nr 4
Filia nr 5
Filia nr 6
Ogółem

1.365
1.822
1.087
404
309
447
5434

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

Ogółem

Do 5
lat

6 – 12
lat

13 –
15 lat

16 –
19 lat

20 –
24 lata

25 – 44
lat

45 – 60
lat

powyżej
60 lat

Ogółem

5434

117

658

386

321

237

1.533

1.030

1.152

W roku 2020 zwiększył się stan księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na dzień
31.12.2020 r. prezentuje się on następująco, pod względem ilościowym:
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L.p.
1.
2.
Ogółem

Rodzaj woluminu
Książki
Czasopisma oprawne
136.803 sztuki

Ilość w szt.
136.665 sztuk
138 sztuk
1.657.942,21

Ogółem przybyło w 2020 roku 6.031 woluminów o wartości 130.624,81 zł, w tym
z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60 woluminów o wartości 1.500,00
zł. Ze środków samorządowych (w tym Budżetu Obywatelskiego) pokryto zakup 5.540
woluminów o wartości 123.673,40 zł. W ramach darów pozyskano 431 woluminów
o szacowanej wartości ok. 5.450,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna
dysponowała ogółem 136.803 woluminami (zarówno księgozbiór jak i tzw. czasopisma
oprawne) o wartości 1.657.942,21 zł
Stan zbiorów specjalnych według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 794 jednostki
inwentaryzacyjne o wartości 14.303,60 zł i w trakcie całego roku 2020 wzrósł o 89 jednostek
inwentaryzacyjnych o wartości 1.730,88 zł. Według rodzajów stan zbiorów prezentował się
następująco: 792 jednostki inwentaryzacyjne stanowiły zbiory nieelektroniczne a 2 jednostki
inwentaryzacyjne stanowiły zbiory elektroniczne. Zbiory nieelektroniczne to zbiory
audiowizualne, w tym audiobooki.
Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące sposobu nabycia woluminów na dzień
31.12.2020 r:
Sposób nabycia

Książki
liczba wol.

Książki
wartość [zł]

Czasopisma
oprawne.
liczba wol.

Czasopisma
oprawne.
wartość [zł.]

Zakupiono ze środków
samorządowych (w tym
Budżetu Obywatelskiego)

5540

123.673,40

-

-

Zakupiono z dotacji
MKiDN

60

1.500,00

-

-

Pozostałe wpływy (dary,
prenumerata, wymiana)

431

5.450,00

-

-

Przybyło ogółem

6031

130.624,81

-

-

Poniższa tabela przedstawia strukturę zakupionego księgozbioru według stanu
na dzień 31.12.2020 roku:
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Ilość
Wartość [zł]
[wol.]

Placówka
CentralaCzytelnia
CentralaWypożyczalnia
Filia 1
Filia 2
Filia 4
Filia 5
Filia 6
Ogółem:

Książki dla
dorosłych

Książki dla
dzieci
i młodzieży

Literatura
popularno
-naukowa

%

4

312,62

0

0

4

0,07

1030

23.331,30

599

272

159

18,39

1038
1031
822
817
858
5600

23.550,77
22.701,56
18.110,87
17.936,05
19.230,23
125.173,40

590
636
504
505
542
3376

291
261
239
231
228
1522

157
134
79
81
88
702

18,54
18,41
14,68
14,59
15,32
100

W roku 2020 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach
zakupiła prenumeratę za kwotę 240,00 zł, na co złożył się 1 tytuł czasopisma włączonego
w zasób Centrali. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej zakupiło
prenumeratę na kwotę 3.256,96 zł, na co złożyło się 18 tytułów czasopism włączonych
w zasoby wszystkich filii placówki. Zatem łącznie Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza
Ligonia w Świętochłowicach nabyła prenumeratę w kwocie 3.496,96 na co złożyło się
19 tytułów czasopism. Prenumerata obejmowała dzienniki, tygodniki społeczno-polityczne
oraz prasę kobiecą. Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące prenumeraty
w roku 2020:

Placówka
Centrala Czytelnia
Filia 1
Filia 2
Filia 4
Filia 5
Filia 6
Ogółem

Liczba
ogółem
egzemplarzy
czasopism

Ze środków
samorządowych
Wartość
Ilość egz.
[zł]

Ze Stowarzyszenia Przyjaciół MBP
Ilość egz.

Wartość [zł]

8

1

240,00

7

1.224,10

1
3
3
2
2
19

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
240,00

1
3
3
2
2
18

155,85
885,75
233,16
88,05
670,05
3.256,96

W zeszłym roku zaobserwowano wyraźny spadek zainteresowania prasa drukowaną.
Zwłaszcza w trudnej sytuacji pandemii nastąpił duży spadek wykorzystania czasopism
na miejscu, również z uwagi na zamknięcie lub ograniczenie pracy czytelni. Niestety
obostrzenia wpłynęły na wykorzystanie czasopism – wiele numerów w ogóle nie było
czytanych, niektóre z nich, już po otwarciu czytelni, straciły swą aktualność.
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Jeśli chodzi o wypożyczenia na zewnątrz, to dane za rok 2020 przedstawia poniższa
tabela. W tabeli tej ujęto również tendencję w trzyletniej perspektywie, tj. od roku 2018.
Należy dostrzec wyraźny spadek wypożyczeń w ubiegłym roku, z uwagi na stan pandemii
choroby COVID-19.

Placówka

Centrala
Filia nr 1
Filia nr 2
Filia nr 4
Filia nr 5
Filia nr 6
Ogółem

Wypożyczenia książek
i czasopism opr.
na zewnątrz
Rok 2018

Rok 2019

23.626
29.468
23.262
9.458
7.806
12.432
106.052

29.266
34.956
27.261
9.646
7.748
10.924
119.811

Stan na
31.12.2020

25.220
25.720
20.140
8.053
6.093
9.208
94.434

Wypożyczenia
czasopism
nieoprawnych na
zewnątrz
Rok 2018

Rok 2019

159
439
643
240
87
1.137
2.705

142
236
647
178
67
707
1.977

Stan na
31.12.2020

23
69
325
60
14
305
796

Coraz częściej Biblioteka jest miejscem okazjonalnych spotkań różnych grup
użytkowników, miejscem wystaw, eventów a także koncertów muzycznych czy występów
kabaretowych. Oprócz tego aktywnie promuje lokalną twórczość. Ogółem w roku 2020
zorganizowano 66 wydarzeń, w których udział wzięło 1647 uczestników. Z wydarzeń
skierowanych dla dorosłych użytkowników zaplanowanych na rok 2020 udało się zrealizować
spotkanie autorskie z Marianem Piegzą w ramach promocji najnowszej książki pt. „Inga
i Mutek” . Spotkanie odbyło się 10 lutego w ramach Klubu Dobrego Słowa. W miesiącach
styczniu i lutym odbyły się spotkania z red. Bartkiem Gruchlikiem w ramach Muzycznej
Biblioteki. Oprócz tego odbyły się dwa spotkania podróżnicze, które prowadzi Anna
Fijałkowska – prezes oddziału PTTK w Świętochłowicach. Ostatnim spotkaniem w większej
grupie użytkowników było spotkanie poświęcone Międzynarodowemu Dniu Kobiet. Z tej
okazji w filii nr 1 zorganizowano koncert gitarowy. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa
fotografii pt. „Sensualność kobiety” autorstwa Anny Bojdy.
W miarę możliwości użytkownicy korzystali ze spotkań w ramach Filmowej Biblioteki.
W związku z tym, że nie można było organizować spotkań z czytelnikami zapoczątkowano cykl
filmów promujących czytelnictwo i bibliotekę na fb. Autorem i prowadzącym był Marcin
Sznapka, prezenter Telewizji Katowice. 19 lutego 2020 r. w Filii nr 2 odbyło się spotkanie
autorskie pt. „W poszukiwaniu sensu życia” z Markiem Nawrotem. Na spotkaniu autor
opowiadał o genezie powstania swojej książki „Oto człowiek”, o problemach początkujących,
niezależnych pisarzy. Najważniejszym punktem spotkania była opowieść o bohaterze książki,
który odnajduje sacrum w zwykłym, szarym życiu, pragnie dzielić się nim z innymi. Autor
zwracał uwagę na trudne tematy poruszane w tym współczesnym apokryfie np. temat śmierci.
W Filii nr 2 w dniach 13.07.2020 r. - 30.09. 2020 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.
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Do komisu zgłosiły się 22 osoby. Łącznie przyjęto 168 podręczników, natomiast sprzedano 117.
Od każdego podręcznika było pobierane 20% jego wartości z przeznaczeniem na cele
statutowe Biblioteki. Łączna kwota za sprzedane podręczniki to 2963,00 zł, w tym sprzedający
otrzymali łącznie 2370,40 zł, a wpływ dla Biblioteki wyniósł 592,60 zł. Komis dotyczył wyłącznie
podręczników do I klasy szkół ponadpodstawowych wydanych nie wcześniej niż w 2019 r.
W październiku odbył się plenerowy kiermasz książki. Wydarzenie, jak zawsze, cieszyło się
dużą popularnością.
Miejska Biblioteka Publiczna aktywnie włączyła się również w akcje „Ferie 2020
w mieście”. W dniach od 13-17 lutego 2020 roku uczestnicy brali udział w cyklu spotkań
pt. „Nela, mała reporterka – Podróż w nieznane”. Dzieci miały okazje zapoznać się
z pasjonującą serią książek o małej podróżniczce. Podczas spotkań oglądano filmy, czytano
fragmenty książek z cyklu „Nela, mała podróżniczka”, wykonywano prace plastyczne oraz
rozwiązywano quizy i zagadki. 20 stycznia oraz 3, 10 i 17 lutego 2020 r. odbywało się spotkanie
Klubu Gier „Pionek”.
Do marca ubiegłego roku Biblioteka brała udział w akcji Instytutu Książki „Mała książka,
wielki człowiek”. Dzięki częstym odwiedzinom dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 11 w siedzibie
biblioteki i przypominaniu o akcji odnotowano duże zainteresowanie dzieci i rodziców
tą formą zabawy. Niestety wybuch pandemii i zamknięcie przedszkoli znacznie zahamowały
rozwój akcji. W minionym roku wydano 32 wyprawki czytelnicze.
W związku z pandemią, czasowym zamknięciem biblioteki oraz z dodatkowymi
obostrzeniami, działalność biblioteki w dużej mierze została przeniesiona do Internetu.
Za pośrednictwem strony internetowej oraz strony na Facebooku, jednostka mogła docierać
do czytelników, nawet gdy drzwi biblioteki były dla nich zamknięte. W ten sposób odbyło się
kilka konkursów, zorganizowano 3 spotkania autorskie on-line, powstały nowe cykle
„Poczytajki” i „Łamigłówki mądrej główki”. Kontynuowanie tych działań wydaje się niezbędne
do podtrzymania kontaktu z czytelnikiem w trudnych obecnie czasach. Do Internetu również
przeniesione zostały akcje tj. „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” oraz „Ogólnopolski
Tydzień Czytania Dzieciom”. W związku z powyższym, dostosowując się do aktualnej sytuacji,
Biblioteka planuje w 2021 r. dużą część działalności przenieść do Internetu.
Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Szkołą
Podstawową Specjalną nr 10 im. Janusza Korczaka. W ramach współpracy
z niepełnosprawnymi dorosłymi, członkami ŚDS oraz WTZ, organizowane są tematyczne
spotkania, podczas których wyświetlane są prezentacje multimedialne oraz prezentowane
książki omawiające dane zagadnienie. Biblioteka Centralna od wielu lat współpracuje z Polskim
Związkiem Niewidomych oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej zapraszając na comiesięczne
spotkania w siedzibie Biblioteki. W tym roku wiele z tych zajęć nie odbyło się zarówno
z powodu zamknięcia Biblioteki, jak i obostrzeń, które nakłada rząd. Należy mieć nadzieję,
że rok 2021 będzie pod tym względem korzystniejszy.
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Muzeum Powstań Śląskich
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. Muzeum jest własnością
Gminy Świętochłowice oraz samorządu Województwa Śląskiego. W związku z powyższym
struktura właścicielska placówki prezentuje się następująco:

a) Gmina Świętochłowice - 51%;
b) Województwo Śląskie – 49%.
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 2020 szczególna uwaga w działaniach Muzeum skupiona była
na obchodach 100-lecia II Powstania Śląskiego.
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. Narrator to postać
fikcyjna, płynnie poruszająca się w czasie i przestrzeni. W zależności od sceny narrator
pozostaje „niewidzialnym duchem" komentującym z boku przedstawiane wydarzenie, bądź
współuczestnikiem prezentowanych zdarzeń. Taka konwencja pozwala na 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

merytoryczne zawierające skrótowe, najważniejsze informacje
o prezentowanym w danej sali okresie, ilustrowane fotografiami i mapami;
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b) Prezentacje interaktywne zawierające rozszerzenie treści plansz merytorycznych;
c)
d)
e)

f)

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.;
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 2020 placówka zorganizowała następujące przedsięwzięcia:

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

Wydanie publikacji z promocją – 2;
Promocja książek – 4;
Wystawy czasowe – 6;
Seanse filmowe – 4;
Koncerty – 3;
Konkursy – 2;
Lekcje muzealne i warsztaty – 57;
Wydarzenia plenerowe – 8;
Poranki muzyczne – 10.

Należy jednak zauważyć, iż z uwagi na występowanie stanu pandemii choroby COVID19 działalność jednostki została znacznie ograniczona. Przez stosunkowo długi czas Muzeum
było niedostępne dla zwiedzających lub działało w ścisłym reżimie sanitarnym.
Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim
i plebiscytowi nastąpiła w ramach projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 w terminie od 01.03.2018 r. do 15.05.2019 r. Wartość projektu
wynosiła 983.877,- zł, zaś kwota dofinansowania 835.992,- zł. Pomysł na realizację projektu
spowodowany był chęcią 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/stanowisk
przewidzianych dla najmłodszych, Muzeum wdrożyło edukacyjną ścieżkę składającą się
z 17 aplikacji prezentowanych na osobnych urządzeniach multimedialnych. Temat Powstań
104

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 o historii 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.
W 2020 roku dalsza digitalizacja zbiorów muzealnych nie była przeprowadzana.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach odwiedziły 5031 osoby. Z powodu pandemii choroby COVID-19
od 12.03.2020 do 17.05.2020 r. Muzeum było zamknięte dla zwiedzających. W dniu
18.05.2020 r. Muzeum otwarto dla zwiedzających z zachowaniem obowiązujących zasad
reżimu sanitarnego, natomiast od 07.11 2020 r. ponownie zamknięto wszystkie instytucje
kultury.
W roku 2020 Muzeum Powstań Śląskich pozyskało szereg grantów na projekty
dedykowane 100-leciu II Powstania Śląskiego. Należy do nich zaliczyć przedsięwzięcia takie
jak:

a)
b)
c)
d)
e)

Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich – 5. seria – 47.000 zł;
Śladami Soli ziemi czarnej – edycja IV – 30.000 zł;
Tramwaj powstańczy do Niepodległej – 62.000,- zł;
Obchody 100. rocznicy II Powstania Śląskiego – 42.000 zł;
Podróże w czasie z Wojciechem Korfantym – 46.000 zł.

Ponadto pozyskano grant na projekt pt. „Zakup wyposażenia (projektorów,
komputerów, monitorów dotykowych) niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
multimedialnej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich” w wysokości 135.000 zł. Wartość w/w
projektów wyniosła ogółem: 390.565,30 zł, w tym wartość pozyskanych środków
finansowych: 362.000 zł
W związku z obchodami 100-lecia II Powstania Śląskiego Muzeum Powstań Śląskich
udostępniło:

a)
b)
c)
d)

8 instytucjom wystawę „Sfrunął na Śląsk orzeł biały…”;
11 instytucjom wystawę „Śląsk – droga do Niepodległej”;
6 instytucjom edukacyjną grę planszową „Gramy w Powstania”;
4 instytucjom edukacyjną grę planszową „Z Powstaniami Śląskimi w tle”.
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Ponadto Muzeum udzieliło patronatu na wydarzenia dedykowane 100-leciu Powstań
Śląskich 8 instytucjom oraz udzieliło 14 licencji dot. udostępnienia archiwaliów do wydarzeń
dedykowanych 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego. W roku 2020 Muzeum
prezentowało 6 wystaw czasowych.
W roku 2020 placówka wydała poniższe publikacje:

a) Śląski Almanach Powstańczy – VI t.;
b) Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich – V seria DVD.
Poniżej przedstawiono wykaz przedsięwzięć związanych z obchodami setnej rocznicy
II Powstania Śląskiego w których Muzeum Powstań Śląskich było organizatorem,
współorganizatorem lub partnerem:
a) Projekcja filmu „Ubodzy Powstańcy, śląscy szeregowcy”;
b) Finisaż wystawy „Szolka Powstańca” i rozstrzygnięcie konkursu na projekt graficzny;
c) Promocja książek: „Zanim nastała Polska…Praca społeczna kobiet w okresie powstań
i plebiscytu na Górnym Śląsku. Wybór relacji” , „Polskę widzieli”, „Słownika Powstań
Śląskich”;
d) Projekcja filmu „5 kobiet Sejmu Śląskiego” Stowarzyszenia „Szlakiem Kobiet”;
e) Obchody 100. rocznicy powołania Wojciecha Korfantego na Polskiego Komisarza
Plebiscytowego;
f) Obchody 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego (koncert online „JO. Krew
i gniew”);
g) Tramwaj powstańczy do Niepodległej;
h) Udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa Narodowego – Śląsk – Droga
do Niepodległej;
i) Happening historyczny „W 100-lecie powołania Polskiego Komisariatu Plebiscytowego
w Bytomiu;
j) Promocja książki „Korfanty. Silna bestia”;
k) Piknik historyczny “1920. Bytom – Śląsk – Polska”;
l) Wystawa mobilna Ex Silesia Lux „100-lecie Powstań Śląskich. 1919-1920-1921”;
m) Klasówka powstańcza online;
n) Znaczek pocztowy dedykowany 100-leciu II Powstania Śląskiego wydany przez Pocztę
Polską S.A.
Muzeum pozyskało w roku 2020 następujące eksponaty (w ogólnej kwocie 5.210 zł):
a) Pamiątki po Powstańcu Śląskim Pawle Gramale – wartość 240 zł;
b) Przedmioty codziennego użytku – wartość 285 zł;
c) Mundur członka ZBoWiD – wartość 135 zł;
d) Dokumenty i fotografie rodziny Maślorz – wartość 2.470 zł;
e) Fotografie rodzinne z lat 20, 30 XX w. – wartość 80 zł;
f) Przedmioty codziennego użytku, elementy stroju rozbarskiego – wartość 2.000 zł.
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Ponadto Muzeum zakupiło następujące eksponaty (w ogólnej kwocie 2.370 zł):
a) Matryca odznaki chóru Moniuszko w Świętochłowicach – wartość 400 zł;
b) Pocztówki z miast śląskich wysłane przez żołnierzy alianckich w latach 1919-1921 –
wartość 980 zł;
c) Fotografie z okresu Powstań Śląskich, pocztówki wysłane ze Śląska przez żołnierzy
alianckich w latach 1919-1921 – wartość 990 zł.
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. Zatem w roku 2018 szczególna uwaga
w działaniach Muzeum skupiona była na obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, w roku 2019 na obchodach 100-lecia I Powstania Śląskiego. Najważniejsze
wydarzenia organizowane przez Muzeum w 2020 roku dotyczyły obchodów 100. rocznicy
wybuchu II Powstania Śląskiego:
a) Tramwaj powstańczy do Niepodległej;
b) Śladami Soli Ziemi Czarnej – edycja IV;
c) Podróże w czasie z Wojciechem Korfantym;
d) Obchody 100. rocznicy II Powstania Śląskiego - koncert online „JO. Krew i gniew”.
W 2021 roku w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
realizowane będą nw. projekty:
a) Konferencja naukowa online „Plebiscyt i III Powstanie Śląskie” - 22 marca 2021 r.;
b) Obchody 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego;
c) Projekt „Archiwum historii mówionej Powstań Śląskich”.
Równolegle z wydarzeniami rocznicowymi realizowane będą w roku 2021 również
cykliczne projekty:
a) Klasówka powstańcza;
b) Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich;
c) Śladami Soli Ziemi Czarnej;
d) Konferencje naukowe w ramach Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich;
e) Wydanie kolejnego (VII t.) Śląskiego Almanachu Powstańczego;
f) Wydanie książki „III Powstanie Śląskie 1921. Zatrzymane w obiektywie” będącej
kontynuacją pozycji wydanej przez Muzeum „Powstaniec Śląski. Barwa i znak”.
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Oświata, edukacja, kształcenie i wychowanie
Na ogół 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, wg stanu na dzień 31.12.2020 r., kształtuje się następująco:
Lp.

Przedszkola publiczne

Adres

1.

Przedszkole Miejskie nr 1

ul. K. Miarki 1,
41-600 Świętochłowice

2.

Przedszkole Miejskie nr 2

ul. Wodna 13,
41-600 Świętochłowice

3.

Przedszkole Miejskie nr 3

ul. Harcerska 6,
41-600 Świętochłowice

4.

Przedszkole Miejskie nr 4

ul. Mielęckiego 19,
41-600 Świętochłowice

5.

Przedszkole Miejskie nr 7,

ul. B. Chrobrego 10,
41-605 Świętochłowice

6.

Przedszkole Miejskie nr 8
„im. Krasnala Hałabały”

ul. J. Zubrzyckiego 10,
41-605 Świętochłowice

7.

Przedszkole Miejskie nr 9

ul. Sportowa 6,
41-608 Świętochłowice,

8.

Przedszkole Miejskie nr 11

ul. Hajduki 14,
41-600 Świętochłowice,

9.

Przedszkole Miejskie nr 12

ul. Harcerska 10,
41-600 Świętochłowice,

10.

Przedszkole Miejskie nr 13 „im. Misia
Uszatka”,

ul. Sudecka 1,
41-608 Świętochłowice,

Lp.

Przedszkola niepubliczne

Adres

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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Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli zarówno publicznych prowadzonych przez
Gminę Świętochłowice, jak niepublicznych prowadzonych przez instytucje niepubliczne, wraz
z liczbą oddziałów, kształtuje się następująco, wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:
Liczba
Placówki
dzieci

oddziałów

Przedszkole Miejskie nr 1

50

2

Przedszkole Miejskie nr 2

189

8

Przedszkole Miejskie nr 3

116

5

Przedszkole Miejskie nr 4

125

5

Przedszkole Miejskie nr 7

143

6

Przedszkole Miejskie nr 8

119

6

Przedszkole Miejskie nr 9

150

8

Przedszkole Miejskie nr 11

131

6

Przedszkole Miejskie nr 12

97

5

Przedszkole Miejskie nr 13

215

9

Razem jednostki gminne

1335

60

Punkt Przedszkolny Kolorado

25

2

Niepubliczne Przedszkole Kolorado

75

5

Niepubliczne Przedszkole Pingwinki

110

4

Razem wszystkie jednostki

1545

71

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 straciły 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 powołanych przepisów konieczne było ustalenie sieci publicznych
szkół podstawowych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, z uwzględnieniem zmian
w brzmieniu art. 39, który zaczął obowiązywać od 1 września 2019 r.
Sieć publicznych szkół podstawowych w Świętochłowicach została zorganizowana
w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego w taki sposób,
aby droga dziecka z domu do szkoły nie przekraczała:
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a) 3 km – w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych;
b) 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych.
W oparciu o powyższe zasady plan sieci publicznych szkół podstawowych
i ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Świętochłowice oraz inne organy, według
stanu na dzień 01.09.2020 r. (stan na dzień 01.09.2020 jest tożsamy ze stanem na dzień
31.12.2020 r.) 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

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,
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,
ul. W. Sikorskiego 9, 41 – 600 Świętochłowice,
w tym:
- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
- Technikum

szkoła
ponadpodstawowa
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- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Zespół Edukacji Wspomagającej,
ul. Wojska Polskiego 75, 41 – 600 Świętochłowice, w tym:
- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

szkoła
ponadpodstawowa

Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko”, ul. Wojska
Polskiego 82, 41-600 Świętochłowice, w tym:
- Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa
- Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące
- Salezjańskie Publiczne Technikum

szkoła
podstawowa
ponadpodstawowa

Liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
wraz z liczbą oddziałów, wg stanu na dzień 31.12.2019 r., kształtuje się następująco,:
Lp.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Placówka
Szkoła Podstawowa
nr 1
Szkoła Podstawowa
nr 2
Szkoła Podstawowa
nr 3
Szkoła Podstawowa
nr 4
Szkoła Podstawowa z
Oddziałami
Integracyjnymi
nr 5 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa
nr 8
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi
nr 17
Szkoła Podstawowa
nr 19
Szkoła Podstawowa
Specjalna
nr 10
I Liceum
Ogólnokształcące
z Oddziałami
Dwujęzycznymi

uczniowie / oddziały
I

II

III

IV

V

57

65

103

91

50

46

46

17

33

38

VII

VIII

Razem

59

127 123

93

718

41

17

53

66

50

369

18

19

20

27

27

33

194

48

62

40

14

64

64

46

376

64

50

0

0

0

23

0

0

137

42

41

46

46

15

86

95

62

433

57

60

92

65

55

88

83

57

557

42

35

38

26

29

78

70

55

373

18

56+8 (Zespół
Rewalidacyjnowychowawczy)

3

0

9

43

117

57

5

4

VI

9

8

217

113

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

II Liceum
Ogólnokształcące
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
Branżowa Szkoła I
Stopnia nr 2
w ZEW
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do
Pracy w ZEW
Branżowa Szkoła I
Stopnia
nr 1 w Zespole Szkół
Technicznych
i Zawodowych
Technikum w Zespole
Szkół Technicznych
i Zawodowych
Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych w Zespole
Szkół Technicznych i
Zawodowych
Szkoła Policealna
w Zespole Szkół
Technicznych
i Zawodowych

34

97

46

177

21

27

5

53

2

5

4

11

72

94

26

192

26

20

0

11

15

4

30

0

0

8

8

15

61

Placówki prowadzone przez organy inne niż JST
Salezjańska Publiczna
Szkoła Podstawowa
Salezjańskie Publiczne
19.
Liceum
Ogólnokształcące
Salezjańskie Publiczne
20.
Technikum
18.

22

24

21

30

78

45

9

29

16

21

0

30

29

44

191
153

15

69

W roku 2020 miasto Świętochłowice prowadziło następujące szkoły specjalne:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Janusza Korczaka w Świętochłowicach, przy
ul. Łagiewnickiej 65;
b) Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Świętochłowicach w Zespole Edukacji
Wspomagającej, przy ul. Wojska Polskiego 75;
c)Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Świętochłowicach w Zespole Edukacji
Wspomagającej, przy ul. Wojska Polskiego 75.
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Publiczne szkoły podstawowe mające siedzibę na obszarze Miasta Świętochłowice
prowadzone przez inne organy prowadzące:

a) Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych
„Don Bosko”, przy ul. Wojska Polskiego 82.
Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę
Świętochłowice prowadzone przez inne organy prowadzące:

na

obszarze

Miasta

a) Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych „Don
Bosko”, przy ul. Wojska Polskiego 82;
b) Salezjańskie Technikum Elektroniczne w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych „Don
Bosko”, przy ul. Wojska Polskiego 82.
Poniżej przedstawiono istotne informacje dotyczące działań podejmowanych
w dziedzinie oświaty 2020 roku:

I. W kolejnej edycji naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania pn. „Zielona
pracownia projekt 2020” złożono cztery wnioski o dofinansowanie. Wnioski złożyły
poniższe placówki:

a)
b)
c)
d)

Szkoła Podstawowa nr 4;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10;
Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych;
Zespół Edukacji Wspomagającej.
W ostatecznym wyniku pozytywnie został zaopiniowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wniosek Szkoły Podstawowej
nr 4 w Świętochłowicach na realizację zadania pn. „Zielona pracownia w SP nr 4
w Świętochłowicach –Eko-logiczni”. Kwota dofinansowania przez WFOŚiGW wyniosła
26.900,00 zł, wkład własny gminy 7.494,20 zł.

II. Dwie świętochłowickie szkoły – Szkoła Podstawowa nr 19 oraz Zespól Edukacji
Wspomagającej uzyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach dofinansowanie do projektu z zakresu różnorodności biologicznej
„Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów przy placówkach, w których
prowadzona jest edukacja ekologiczna. Kwota dofinansowania dla Zespołu Edukacji
Wspomagającej wyniosła 4.800,00 zł, udział własny gminy 1.200,00 zł natomiast dla
Szkoły Podstawowej nr 19 dofinansowanie wyniosło 4.000,00 zł, udział miasta 1.000,00 zł.

III. W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. Mogę zatrzymać smog-Przedszkolaku
złap oddech –II edycja, Gmina Świętochłowice złożyła wniosek o przyznanie pomocy
rzeczowej (pochłaniacze zanieczyszczonego powietrza po 2 na placówkę) do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, następującym przedszkolom:
a) Przedszkole Miejskie nr 2;
b) Przedszkole Miejskie nr 3;
c) Przedszkole Miejskie nr 4;
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d) Przedszkole Miejskie nr 7;
e) Przedszkole Miejskie nr 12.
Łączna wartość przyznanej przez Województwo Śląskie pomocy w postaci oczyszczaczy
powietrza wyniosła 7.890,00 zł. (10 sztuk). Urządzenia mają posłużyć poprawie jakości
powietrza w przedszkolach. Urządzenia zostały zakupione ze środków Województwa
Śląskiego, w ramach ww. kampanii współfinansowanej przez WFOŚiGW w Katowicach.

IV. W ramach projektu: Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów Zespołu Edukacji
Wspomagającej w Świętochłowicach, którego głównym założeniem 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 zaplanowano prowadzenie kółek zainteresowań z chemii
i matematyki, podwyższenie kompetencji kadry nauczycielskiej, stworzenie i wyposażenie
pracowni matematycznej i chemicznej.

V. W dniu 1 września 2020 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą
Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie a Miastem Świętochłowice w dwóch
obszarach. Pierwszy obszar tzw. „ogólnomiejski” dot. współpracy z Urzędem Miejskim,
Miejskim Zarządem Oświaty i szkołami prowadzonymi przez Miasto Świętochłowice,
w ramach którego założono powstanie zespołu eksperckiego (złożonego z kadry
pedagogicznej uczelni i grona pedagogicznego SP 19), którego zadaniem będzie
wdrożenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Drugi zakłada współpracę w ramach
pilotażowego programu opracowanego przy udziale przedstawicieli środowisk
oświatowych realizowanego w dzielnicy Lipiny. Niniejsza współpraca będzie dotyczyła
udziału w projekcie: „Trudne sprawy”, w ramach którego odbędą się zajęcia dla dzieci
w zakresie autorskich scenariuszy lekcyjnych oraz cykl działań skierowanych do uczniów
klas VIII w celu poprawy jakości edukacji w mieście. W odniesieniu do Projektu
Rewitalizacji Społecznej dla Dzielnicy Lipiny mieszkańcy będą mieli okazję poznać zadania
aktywizujące rodziny z uwzględnieniem osób starszych co pozwoli na udział w życiu
społeczności lokalnej a tym samym w walce z ich wykluczeniem społecznym.
Ponadto w 2020 roku były realizowane projekty unijne, m.in.:

I.

„Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.04.2021 r.
Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dla dzieci
z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych
potrzebach edukacyjnych - zajęcia dodatkowe, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
w obszarze pedagogiki specjalnej oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt,
wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.
Projekt jest realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 2, Przedszkolu Miejskim nr 3,
Przedszkolu Miejskim nr 8, Przedszkolu Miejskim nr 9 i Przedszkolu Miejskim nr 12. Obsługa
projektu znajduje się w Miejskim Zarządzie Oświaty.
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II.

„Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.07.2021 r.
Działania projektu prowadzone są w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych. Celem
projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów oraz wspieranie
mobilności uczestników projektu na europejskim rynku pracy.

III.

„Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 31.10.2022 r.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności
praktycznych u 50 uczniów i 11 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych, 16
uczniów i 2 nauczycieli Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach oraz
podniesienie jakości kształcenia w placówkach.
Zakres działań:
• doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
• szkolenia zawodowe i pożądane na rynku pracy,
• staże zawodowe dla uczniów,
• nabycia/podniesienia kompetencji kluczowych,
• rozwój współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi,
• otwarcie kierunków kształcenia adekwatnych do potrzeb rynku pracy,
• doposażenie 9 pracowni kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne,
• podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych
nauczycieli,
• staże nauczycieli w firmach,
• uzupełnienie kwalifikacji przez instruktorów praktycznej nauki zawodu.

IV.

„Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości
kształcenia”

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r. – 30.11.2022 r.
Celem projektu jest otwarcie Szkoły Podstawowej nr 1 na możliwości płynące
ze współpracy międzynarodowej. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie
znajomości języka u wszystkich uczestników oraz poprawa zdolności wykorzystania go
w codziennej pracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownicy szkoły wzbogacą swój warsztat
metodyczny oraz znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wyjazd zbuduje
pozytywną postawę wobec różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość
nauki języków i komunikacji międzykulturowej.
Udział w projekcie pomoże szkole nawiązać współpracę z innymi szkołami w krajach
europejskich, co z kolei przełoży się na realizację kolejnych owocnych przedsięwzięć
promujących nasza placówkę na arenie międzynarodowej.
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V.

„Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 31.09.2022 r.
Głównym celem projektu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w następujących dziedzinach:
• efektywne nauczanie języków obcych i matematyki;
• zgłębienie metodyki nauczania metodą CLIL;
• poszerzenie wiedzy na temat stosowania efektywnych narzędzi TIK w nauczaniu
wszystkich przedmiotów;
• poznanie sposobów skutecznego prezentowania oferty edukacyjnej przez szkoły
w krajach europejskich.
Długofalowym celem projektu jest:
• poprawienie jakości nauczania;
• stworzenie w liceum systemu nauczania opartego na wykorzystaniu nowoczesnych
metod z zastosowaniem atrakcyjnych narzędzi TIK i metody CLIL;
• rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów.
Rok szkolny 2019/2020 był kolejnym okresem, w którym uczniowie świętochłowickich
szkół i placówek oświatowych osiągali sukcesy w wielu dziedzinach, śmiało i z powodzeniem
podejmując rywalizację w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach i przeglądach. Należy
jednak podkreślić, że pandemia COVID-19 znacznie opóźniła i przedłużyła terminy ogłaszanych
wyników konkursowych, znaczna cześć konkursów przeprowadzona została w sposób zdalny,
a niektóre zawody zostały całkowicie odwołane bądź przełożone na kolejny rok szkolny.

Placówka

Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa konkursu
Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”
Międzynarodowe Zawody
Pływackie – styl dowolny 50m
Sztafeta pływackareprezentacja szkoły
Międzyszkolne zawody szkół
w Świętochłowicach
Mistrzostwa Szkół
Podstawowych Świętochłowic
w piłce koszykowej dziewcząt
kl. IV –VI rok 2019/2020
X edycja Art. Naif Festival,
międzynarodowego festiwalu
sztuki naiwnej mającej na celu
propagowanie sztuki

Osiągnięcie
trzy wyróżnienia
II miejsce
I miejsce
złoty medal
II miejsce

laureat

II nagroda
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Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 8

Ogólnopolski Konkurs Chórów
„XXIX Tyskie Wieczory
Kolędowe”
I Konkurs Plastyczny dla dzieci i
młodzieży zorganizowany przez
Centrum Kultury Śląskiej w kat.
do 12 lat
VI Międzynarodowe Zawody
MMC MAZOVIA MASTERS CUP
(TAEKWON-DO) w kat. chłopcy
10-11 lat Walki 6 GUP do 30 kg
Ogólnopolski konkurs Napisz do
Palmiarni w grupie wiekowej
dzieci od 13 do 15 lat
Quiz blogowy Regionalnej Ligi
Historycznej
Mistrzostwa Śląska w kat.12 lat
w sztafecie pływackiej w
konkurencji 4x100m stylem
dowolnym i zmiennym
Miejskie eliminacje Konkursu
Recytatorskiego dla szkół
podstawowych MAŁY OKR 2020
w kat. klasy IV-VI
Turniej judo kat. wagowa 46 kg
i 44 kg
Turniej judo kat. wagowa 57 kg
i 55 kg
Mistrzostwa Świętochłowic
w koszykówce dziewcząt
Konkurs biologiczno-chemiczny
dla uczniów klas 8
„Biologiczny Mol”
V Regionalny Test Wiedzy
Historycznej
Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”
VIII Ogólnopolskie Integracyjne
Zawody Osób
Niepełnosprawnych w Pływaniu
w ramach II Rundy
Parapływackiego
Grand Prix Polski
XII Ogólnopolski Integracyjny
Miting Pływacki im. Maćka
Maika na dystansie 100 m

II miejsce

II miejsce

I miejsce
I i II miejsce

dwa III miejsca

wyróżnienie
dwa III miejsca
II i III miejsce
I miejsce
finalista
wyróżnienie
trzy wyróżnienia

III miejsce

dwa III miejsca i II
miejsce
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stylem dowolnym
i klasycznym w kat. wiekowej S9
oraz na dystansie 4x50m stylem
dowolnym w kat. wiekowej
OPEN
Miejskie Eliminacje Konkursu
recytatorskiego MAŁY OKR
2020 w kat. klasy IV-VI
VI Internetowy Przegląd
Uczniowskich Zespołów
Teatralnych iTeatr 2020 pod
hasłem „Miłość”
Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 17

Ogólnopolski Konkurs recytacji
w gwarze śląskiej „Śląska
ojczyzna – polszczyzna”
Ogólnopolski konkurs
przedmiotowy „Pingwin”
z języka angielskiego
Ogólnopolski konkurs
przedmiotowy „Pingwin”
z historii
Konkurs „Czy jestem
przyjacielem zwierząt?”
organizowany przez TPZ
„Fauna”w Rudzie Śląskiej
Wojewódzki konkurs
międzyświetlicowy „Miś”
Konkurs The 16th World
Children Haiku Contest
zorganizowanym przez JAL
Foundation we współpracy
z Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manggha
XI Ogólnopolski Konkurs Siedem
Grzechów Głównych
XIV Ogólnopolski Festiwal
„Zakręcone Fleciki”
Międzynarodowy Konkurs
Fletowy
I Internetowy Konkurs Fletowy
2020

I miejsce
dyplom finalistów (grupa
znalazła się w gronie 12
finalistów)
5 wyróżnień
dyplom laureata
(ze względu na
pandemię Covid-19 nie
odbył się ścisły finał)
wyróżnienie

wyróżnienie

III miejsce

wyróżnienie

I miejsce

Nagroda Grand Prize,
wyróżnienie

III miejsce w kat.
9-14 lat
I miejsce
III miejsce solo
I miejsce w kat.
zespołów kameralnych
wyróżnienie
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Salezjańska Publiczna Szkoła
Podstawowa

VI Międzynarodowe Zawody
MMC MAZOVIA MASTERS CUP
(TAEKWON-DO)
Wojewódzki Konkurs Wiedzy
o Regionie „Silesia Incognito”
Konkurs przedmiotowy z
geografii dla uczniów szkół
podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2019/2020
Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”
Konkurs przedmiotowy z fizyki
dla uczniów szkół
podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2019/2020
KUMITE Ogólnopolski Turniej
w karate Kyokushin IV IKO
UPPER SILESIA CUP 2019
KATA Ogólnopolski Turniej
w karate Kyokushin
IV IKO UPPER SILESIA CUP 2019
KATA Ogólnopolski Turniej
w karate Kyokushin
IV IKO UPPER SILESIA CUP 2019
KUMITE Otwarte Mistrzostwa
Polski Organizacji IKO Polish
Open 2019
KATA Otwarte Mistrzostwa
Polski Organizacji IKO Polish
Open 2019
XI Międzynarodowy Turniej
Karate Kyokushin CARBON CUP
w kat. KATA i KUMITE

II miejsce w kat. dzieci
10-11 lat walki 6 GUP
do 30 KG
III miejsce

finalista

wyróżnienie

laureat

dwa I miejsca

I miejsce

I i II miejsce

I miejsce

dwa II miejsce

Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe i placówki oświatowe
Placówka
I Liceum
Ogólnokształcące

Nazwa konkursu

Osiągnięte miejsce

Zagadki Historii OD ŚLĄSKIEJ
REDUTY DO ŚLĄSKIEJ.EU pod
patronatem Poseł do
Parlamentu Europejskiego
Jadwigi Wiśniewskiej

II miejsce
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II Liceum
Ogólnokształcące
z Oddziałami
Integracyjnymi

Salezjańskie Publiczne
Liceum

Młodzieżowy
Dom Kultury

Ogólnopolski Konkurs
Geograficzny
GEO-PLANETA

dyplom za bardzo dobry
wynik

43 Ogólnopolski Turniej Piłki
Ręcznej Dziewcząt rocznik
2003 Kępno

I miejsce

IV Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o Prawie
Kanonicznym
65 Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski
(wojewódzki etap)
Rywalizacja sportowa
podczas udziału
w Igrzyskach Policyjnych
z 100 rocznicy powstania
Policji Państwowej

finalista

II miejsce

III miejsce

Międzynarodowy Konkurs
Kangur Matematyczny 2020

2 wyróżnienia

XXVII Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny z Cyklu
„Ziemia jest jedna”
CZŁOWIEK – ARCHITEKTURA
– ŚRODOWISKO

jedna z 17 równorzędnych
nagród

XVI Biennale Twórczości
Dzieci i Młodzieży „Wielcy
Znani i Nieznani”

kwalifikacja do wystawy

XVI Międzynarodowy
Konkurs Plastyczny
Marc Chagall Błękitna
Podróż

wyróżnienie honorowe

15 Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Czas w szarości”

wyróżnienie honorowe

XI Wojewódzki Konkurs
Plastyczny na projekt
znaczka pt. „Rozwój sportu
na Górnym Śląsku”

Główna Nagroda: Grand Prix
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Młodzieżowy Dom Kultury
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 31.12.2020 r.
I.

Imprezy, wydarzenia kulturalne w placówce - wszystkie niebiletowane.
Liczba wydarzeń
w roku 2020
1 stacjonarnie
2 online

Impreza dla dzieci
i młodzieży

Wieczór filmowy

1

tak

Wernisaże i kiermasze rękodzieła

1

tak

Imprezy dla przedszkolaków (bale, jasełka)

2

tak

1

tak

1

tak

Akcja Lato i Akcja Zima

1 Akcja Zima
stacjonarnie
1 Akcja Lato
online

tak

Poranki Muzyczne Seniorów

8

nie

Impreza
Koncerty MDK

Inauguracja Roku Akademickiego
Świętochłowickiego Uniwersytetu
Dziecięcego.
Turniej szachowy o Puchar Prezydenta
Miasta

tak

Inne wydarzenia obywające się w placówce:
Charakter wydarzenia
Spotkania Prezydenta Miasta z Mieszkańcami
Konwenty i szkolenia dyrektorów, spotkania z Kuratorium i MZO, spotkania tzw. sieci
dyrektorów oświaty
Szkolenia BHP i Pierwszej Pomocy - wewnętrzne i zewnętrzne (OPS, Straż Miejska)
Spotkania Spółdzielni Mieszkaniowej z mieszkańcami
Spotkania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej
Dogoterapia
II.

Organizacja Konkursów dla dzieci i młodzieży w 2020 r.

a) Turniej Gier Planszowych „ Zakochani w grach”;
b) eMDeKowa Akcja Konkursowa;
c) „Muzyczna Pocztówka” – online;
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d) Konkurs Plastyczny: „Świony jak malowane”- online;
e) I Miejski Konkurs Plastyczny „Jesienne krajobrazy”.
Ponadto podopieczni placówki zostali laureatami licznych konkursów plastycznych
i muzycznych m.in.;

a) Starochorzowski Konkurs Kolęd i Pastorałek „Świętośpiewanie” - III miejsce;
b) XVI Międzynarodowe Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży: Wielcy Znani i Nieznani,
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

III.

Marc Chagall – Błękitna podróż - laureatka;
XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Czas w szarości” - kwalifikacja do wystawy
pokonkursowej;
XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny na projekt znaczka pocztowego „Rozwój sportu
na Górnym Śląsku” – Grand Prix;
XXVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Ziemia jest jedna” – Człowiek – Architektura
– Środowisko - laureatka;
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży - Pod Kolorowym Parasolem
Jesieni „Marzenia” - Grand Prix;
X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda w kolorach” - laureatka;
II Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży organizowany przez CKŚ
w Świętochłowicach - I m. w kategorii 12 – 15lat, I m. w kategorii 16- 19 lat;
I Miejski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Jesienne Krajobrazy” - I, II, III m.
w kategorii powyżej 15 lat.
Oferta zajęć Młodzieżowego Domu Kultury według stanu na 31.12.2020 r.

L.p.

Nazwa grupy/koła

1

Koło Kreatywne
Brzdące

Grupa
zajęciowa

gr. młodsza
2

Koło plastyczne

3

Koło Akademia
Kreatywności

4

Koło ceramiczne

5

Koło Tańczące
Brzdące

6

Koło taneczne

gr. starsza
gr. młodsza
gr. starsza
gr. młodsza
gr. starsza
grupa A
grupa B
gr. młodsza
A
gr. młodsza
B

Wiek uczestników

Ilość miejsc
w grupie/Kole

Dzieci w wieku 5-6 lat

15

Dzieci w wieku 7-11 lat
Dzieci i młodzież od 12
lat
Dzieci w wieku 7-9 lat
Dzieci w wieku 10-14
lat
Dzieci w wieku 9-13 lat
Młodzież od 14 lat
Dzieci w wieku 5-6 lat
Dzieci w wieku 5-6 lat

14

Dzieci w wieku 7-10 lat

15

Dzieci w wieku 7-10 lat

15

14
10
10
11
10
15
15
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gr. starsza
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Zespół taneczny
Aplauz
Formacja taneczna
Cheerleaderki
Koło Muzykujące
Brzdące
Zespół
„Melomaniacy”
Koło wokalne
Koło instrumentalne pianino
Koło instrumentalne gitara
Koło instrumentalne flet
Zespół fletowy
„Fantazja”
Koło instrumentalne skrzypce
Zespół skrzypcowy
Dziecięcy zespół
wokalny „Lemado”
Koło Młody
Przyrodnik

20

Koło EKObrzdące

21

Koło gier
planszowych

22

Koło orgiami

23

Koło modelarskie
Koło Młodszaki w
teatrze

24

grupa A
grupa B

gr. starsza
gr. młodsza

gr. młodsza
gr. starsza
gr. młodsza
gr. starsza

Dzieci i młodzież od 11
lat
Dzieci i młodzież od lat
10

15
15

Dzieci od lat 10

15

Dzieci w wieku 5-6 lat
Dzieci w wieku 5-6 lat

12
12

Młodzież od lat 13

12

Młodzież od lat 13
Dzieci w wieku 7 -12 lat

20
10

Dzieci od lat 7

18

Dzieci od lat 7

36

Dzieci od lat 7

8

Dzieci od lat 7

12

Dzieci od lat 7

6

Młodzież od lat 13
Dzieci w wieku 7 - 13
lat
Dzieci w wieku 7 – 9 lat
Dzieci od lat 10
Dzieci w wieku 5-6 lat
Dzieci w wieku 7 – 9 lat
Dzieci i młodzież od 10
lat
Dzieci w wieku 7 – 12
lat
Dzieci od lat 10

6
12
12
12
12
8
8
12
12

Dzieci w wieku 7-9 lat

15

25

Koło teatralne

Dzieci w wieku 10-13
lat

12

26

Warsztat Młodego
Aktora

Młodzież od lat 14

8

Razem:
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Ponadto w obiektach placówki odbywała się:
a) Działalność Świętochłowickiego Uniwersytetu Dziecięcego;
b) Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
c) Realizacja kursów komputerowych i językowych koordynowanych przez Miejski
Zarząd Oświaty.
Nauczyciele i uczniowie placówki zaangażowali się w Miejski Jarmark Świąteczny
w ramach wydarzenia pt. „Świąteczne Świętochłowice 2020”.
W ramach udostępniania sprzętu oraz pomieszczeń placówka współpracowała z:
a) Urzędem Miejskim;
b) Placówkami oświatowymi;
c) Państwową Strażą Pożarną;
d) Komendą Miejską Policji;
e) Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.
f) Firmami i osobami prywatnymi - wynajem sal, próby taneczne i muzyczne itp.
g) Muzeum Powstań Śląskich - wynajem sali na bal uczestników Poranków Muzycznych
h) Ośrodkiem Pomocy Społecznej - szkolenie RODO
i) Spółdzielnią Mieszkaniową w Świętochłowicach
j) Spółdzielnią Mieszkaniową „Monolit” w Chorzowie.
W placówce funkcjonowały ponadto:
a) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – do marca 2020 roku;
b) Działalność Wczesnośredniowiecznej Grupy GROM;
c) Fundacja Rozwoju Świętochłowic;
d) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Działalność placówki podczas pandemii choroby COVID-19 został nieco zachwiana.
Część zajęć prowadzono w trybie zdalnym i online. Najważniejsze z nich to:
a) Prezentacje związane z działalnością kół;
b) Konkursy plastyczne i muzyczne;
c) Zajęcia online;
d) Wystawy, wernisaże, prezentacje prac plastycznych wychowanków kół;
e) Muzyczne, świąteczne pocztówki przygotowane przez uczniów i nauczycieli MDK.

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.
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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 Psychologiczno –
Pedagogiczną 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 Psychologiczno –
Pedagogiczną 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.
Pomoc logopedyczna oferowana i prowadzona przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną 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 Psychologiczno –
Pedagogiczną 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 profilaktycznoedukacyjno-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.
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Baza lokalowa
Liczba pracowni dydaktycznych
ogółem

8

W tym pracownie przedmiotowe / tematyczne (rodzaj i liczba)
Sala do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz do realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczo – 1
Gabinet logopedyczny – 2
Gabinet pedagogiczny – 2
Gabinet psychologiczny – 2
Gabinet doradcy zawodowego/ pedagoga – 1

W roku 2020 różnymi formami diagnozy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach ogółem objęła 720 dzieci
i uczniów. Z uwagi na panującą pandemię choroby SARS-Cov2 wszystkie działania
dostosowane były do potrzeb dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Placówka w tym czasie
działała w ścisłym reżimie sanitarnym.
Poniższa tabela prezentuje wykaz działań realizowanych w jednostce według stanu
na dzień 31.12.2020:
Lp.

Rodzaj działań

Liczba diagnoz i terapii

1.
2.
3.
4.

Realizacja zadań z zakresu pomocy psychologicznej.
Realizacja zadań z zakresu pomocy pedagogicznej.
Realizacja zadań z zakresu pomocy logopedycznej.
Realizacja zadań z zakresu pomocy dla rodziców.
Realizacja zadań z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
Realizacja zadań z zakresu pomocy dla szkół
i przedszkoli.

718
684
468
720

5.
6.
7.

8.

Realizacja zadań z zakresu sieci współpracy
i samokształcenia.

304
83 dzieci
370 dzieci i uczniów
35 spotkań, w których
uczestniczyło 75
nauczycieli/specjalistów

W roku 2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała, na pisemny wniosek
rodzica lub prawnego opiekuna, 269 opinii w poniższych sprawach:

a) Objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole;
b) Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb ucznia;
c) Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
d) Specyficznych trudności w uczeniu się;
e) Odroczenia spełniania obowiązku szkolnego;
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f) Objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia;
g) Pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do

szkoły

ponadgimnazjalnej;
h) Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego;
i) Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.
Diagnozy dzieci i uczniów z występującymi niepełnosprawnościami skutkowały wydaniem:

a) 71 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
b) 270 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego.
Proces diagnostyczny i terapeutyczny danego dziecka wymaga zazwyczaj kilku wizyt
w placówce. W ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego
zakwalifikowano (do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 81 dzieci realizując
915 godzin zajęć.
Na terenie poradni działają punkty konsultacyjne:

a) Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień dzieci i młodzieży.
Punkt Konsultacyjny świadczy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe
i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym. Główne zadanie
punktu to: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień. Podczas spotkania klienci uzyskali min:
informacje dotyczące uzależnień i profilaktyki uzależnień, informacje dotyczące stacjonarnych
ośrodków leczenia uzależnień, oddziałów detoksykacyjnych, poradni zajmujących się
leczeniem uzależnień, grup wsparcia, wsparcie w sytuacji kryzysowej, poradę dotyczącą
strategii postępowania w stosunku do osoby uzależnionej, indywidualną ofertę pomocową.
Pomocą do dnia 31.12.2020 r. objęto łącznie 41 osób.

b) Punkt konsultacyjny ds. dzieci cudzoziemskich i dzieci z doświadczeniem migracji.
Poradnia oferuje wsparcie uczniów przybywających z zagranicy: dzieci
imigrantów,
repatriantów, uchodźców, dzieci z małżeństw wielonarodowych mieszkających w Polsce,
z mniejszości narodowych, a także Polaków powracających z zagranicy. W punkcie uzyskują
informacje nt.: dodatkowych lekcji j. polskiego jako obcego, zajęć wyrównawczych, oddziałów
przygotowawczych czy tzw. asystenta międzykulturowego. Do dnia 31.12.2020 r. pomocą
i wsparciem objęto 8 osób.
Od 16 września 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, jako jedyna w Polsce,
posiada zgodę twórcy tzw. „Mobilnej Rekreacji Muzycznej” - dr Macieja Kieryła
na upowszechnianie w środowisku lokalnym autorskiej metody muzykoterapeutycznej oraz
na szkolenie nauczycieli w tym kierunku.
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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 2020 Ośrodek realizował swoje podstawowe zadania zaspakajając
potrzeby lokalnej społeczności w obszarze aktywnego zagospodarowania czasu wolnego
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jednocześnie Ośrodek umożliwia rozwijanie zainteresowań
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Należy jednak zauważyć iż - z uwagi
na wprowadzony przez władze stan pandemii choroby COVID-19 - działalność Ośrodka Sportu
i Rekreacji "Skałka" podlegała czasowemu, dość znacznemu ograniczeniu.
Do podstawowych zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” należy:
a) Propagowanie i prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu,
a także rekreacji na podległych obiektach;
b) Tworzenie wzorów oraz kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego
i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu;
c) Udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej w celu zaspokajania potrzeb w zakresie
sportu i różnych form rekreacji jak również organizacji imprez o charakterze
publicznym;
d) Udostępnianie obiektów będących w dyspozycji Ośrodka klubom i związkom
sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej, organizacjom społecznym, zakładom
pracy, osobom fizycznym oraz placówkom oświatowym;
e) Wynajem obiektów i terenów będących w dyspozycji Ośrodka w tym również
powierzchni reklamowych;
f) Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
g) Prowadzenie szkółek sportowych oraz szkoleń w zakresie sportu, rekreacji i turystyki;
h) Integracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnych środowisk, w tym również
niepełnosprawnych;
i) Współpraca z krajowymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz
innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o zasięgu miejskim
i pozamiejskim w zakresie realizacji zadań statutowych;
j) Tworzenie, utrzymywanie oraz rozbudowa własnej bazy sportowo-rekreacyjnej;
k) Wyposażenie terenów i innych wyznaczonych miejsc w urządzenia sportowe
i rekreacyjne;
l) Utrzymanie porządku i czystości w obiektach oraz na terenach administrowanych przez
Ośrodek;
m) Gospodarowanie powierzonym mieniem;
n) Organizowanie marketingu i reklamy obiektów Ośrodka oraz prowadzonej w nich
działalności;
o) Realizacja zadań programowych ustalonych przez Prezydenta Miasta.
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W strukturze Ośrodka funkcjonowały w 2020 roku komórki organizacyjne takie jak:

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

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.
W zakresie prac o charakterze głównie porządkowym, jednostka korzysta z pomocy
osób skierowanych do odbywania tzw. „prac społecznie użytecznych”. W przypadku osób
wykonujących tego rodzaje prace, często uwzględnić należy aspekt niskiej motywacji, brak
dostatecznego zdyscyplinowania czy też przypadki nieusprawiedliwionej absencji.
Dodatkowo, OSiR „Skałka” we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy organizuje staże.
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 technicznobudowlanych;
d) Przeprowadzanie prac konserwacyjnych i remontowych infrastruktury Ośrodka;
e) Zapewnienie - przy współpracy z Działem Sportu, Rekreacji i Imprez - prawidłowego
przygotowania obiektów do planowanych zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz innych
wydarzeń;
f) Zabezpieczenie obiektów Ośrodka pod względem przeciwpożarowym (w tym dbałość
o właściwy stan techniczny i lokalizację gaśnic, hydrantów, właściwy stan instalacji
i urządzeń elektrycznych, instalacji odgromowej) oraz zabezpieczenie obiektów i ich
wyposażenia przed dewastacją i kradzieżą mienia;
g) Wykonanie zleceń instytucji zewnętrznych dot. bezpieczeństwa i porządku, ochrony
mienia oraz właściwego stanu sanitarnego obiektów podległych;
h) Zapewnienie czystości i porządku w obiektach Ośrodka.
I.

Dział Techniczno- Remontowy

Działowi Techniczno-Remontowemu podlegają następujące obiekty: Park "Skałka"
wraz z otoczeniem obejmującym m. in. Stadion im. Pawła Waloszka, akwen "Skałka"; park
Skałka, tereny zielone OSiR, 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykonano na terenie Ośrodka liczne prace
remontowe, naprawcze, transportowe, z zakresu pomocy technicznej przy organizacji imprez,
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oraz przygotowano basen EKO i brodzik do sezonu letniego. Ponadto zrealizowano prace
związane z uruchomieniem oraz demontażem lodowiska. Zgodnie z potrzebą wykonywano
bieżące prace polegające na utrzymaniu porządku.
Wykaz ważniejszych prac remontowo-inwestycyjnych wykonanych w roku 2020
przedstawia się następująco:

a) Basen miejski kryty przy ulicy Zubrzyckiego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malowanie szatni;
Naprawa lamp w niecce basenowej;
Instalacja i synchronizacja pilota do wszystkich atrakcji w tym oświetlenia niecki
basenowej;
Uszczelnienie dylatacji oraz uzupełnienie fug w niecce;
Naprawa ubytków płytek wokół niecki basenowej;
Czyszczenie i konserwacja osłon kaloryferów;
Wymiana cylindra w piecu sauny parowej;
Przegląd i naprawa zjeżdżalni;
Naprawa kanalizacji w szatniach;
Konserwacja instalacji uzdatniania wody;
Przegląd, czyszczenie i konserwacja pomp;
Naprawa siedzisk widowni;
Naprawa posadzki w pomieszczeniach chlorowni;
Naprawa instalacji oświetlenia pod basenem;
Zakup urządzenia do likwidacji bakterii rodzaju legionella w sieci
wodociągowej.

b) Basen ekologiczny przy Alei Parkowej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czyszczenie niecki stawu botanicznego;
Naprawa pompy wody;
Prace porządkowe przy filtrze „Neptun”;
Prace w niecce basenu ekologicznego;
Częściowa wymiana olinowania torów;
Renowacja drewnianych podestów biegnących wokół basenu;
Uporządkowanie terenu wokół basenu ekologicznego;
Renowacja dna brodzika dla dzieci;
Naprawa ścianki wspinaczkowej;
Wykonanie i montaż pokrowców dla 50 sztuk paneli solarnych.

c) Pozostałe obiekty sportowe i rekreacyjne:
•
•
•

Malowanie siłowni;
Prace torowe na stadionie OSiR “Skałka” im. p. Waloszka polegające
na uzupełnieniu ubytków terenu wokół toru, gruntowne czyszczenie i naprawa
kanalizacji na torze i boisku;
Zabezpieczenie skarp stadionu OSiR “Skałka” im. p. Waloszka poprzez
nasadzenie trawy, chroniącej powierzchnię przed wpływem warunków
atmosferycznych;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

Przygotowanie projektu zastępczego dla budowy bandy na torze żużlowym;
Modernizacja boiska tartanowego Orlik w dzielnicy Chropaczów poprzez
retoping (tj. natrysk) warstwy ścieralnej boiska;
Remont boiska na Osiedlu Ustronie poprzez naprawę piłkochwytów, wymianę
naciągów, wymianę siatek w bramkach;
Prace modernizacyjne na stadionie ŚKS Naprzód Lipiny polegające
na malowaniu barierek i słupów oświetleniowych, wymianie niektórych
krzesełek na trybunie głównej, wysianiu trawy w polach karnych;
Wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku przy ul. Szkolnej 10;
Utworzenie boiska do piłki ręcznej plażowej w miejscu boiska do siatkówki
plażowej;
Montaż minirampy (szer. 4 m x wys. 2 m) na terenie skate parku;
Naprawa urządzeń do dirt jumpingu na terenie skate parku;
Malowanie bramek i wymiana siatek na boisku przy Osiedlu Brzezina;
Malowanie klatki schodowej oraz szatni w Domu Sportu;
Nasadzenie choinek w miejscu wyciętych topoli na stadionie im R. Pieca
w Lipinach;
Umieszczenie lodowiska przenośnego oraz wypożyczalni łyżew w nowej
lokalizacji na terenie kortów tenisowych.

Dział Pływalni

Do zadań Działu Pływalni należy w szczególności:
a) Nadzór nad właściwą eksploatacją pływalni krytej i kompleksu ekologicznego;
b) Utrzymanie w należytym funkcjonowaniu wyposażenia obiektów podległych,
tj.: urządzeń, narzędzi i środków trwałych;
c) Organizowanie obsługi ratowniczej;
d) Zapewnienie ładu, czystości i porządku w podległych obiektach.
III.

Dział Sportu, Rekreacji i Imprez

Do zadań Działu Sportu, Rekreacji i Imprez należy w szczególności:
a) Organizowanie - przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Marketingu
imprez rekreacyjnych, sportowych;
b) Wsparcie organizacji miejskich imprez kulturalnych;
c) Współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i jednostkami gminnymi
w zakresie organizacji imprez, szkoleń i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
d) Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej w obiektach Ośrodka;
e) Zapewnienie - przy współpracy z działem Techniczno - Remontowym - prawidłowego
przygotowania obiektów do planowanych wydarzeń;
f) Zarządzanie podległymi obiektami sportowymi w tym również zapewnienie czystości
i porządku na ich terenie;
g) Wykonanie zaleceń instytucji zewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa i porządku;
h) Ochrona mienia i właściwego stanu sanitarnego podległych obiektów.
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Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące frekwencji na poszczególnych
obiektach Ośrodka. Należy jednak zaznaczyć, że dane te dotyczą okresu w którym
wprowadzono stan pandemii choroby COVID-19. W związku z powyższym również na terenie
Ośrodka obowiązywały w roku 2020 liczne ograniczenia i obostrzenia w korzystaniu z obiektów
sportowych i rekreacyjnych. Zatem poniższe dane statystyczne, znacznie niższe od danych z lat
ubiegłych, nie mogą być w pełni miarodajne.
Obiekt sportowo – rekreacyjny

Ilość osób

Basen kryty przy ul. Zubrzyckiego
Sauna parowa i sauna sucha przy ul. Zubrzyckiego
Siłownia przy ul. Zubrzyckiego
Basen ekologiczny przy Al. Parkowej
Siłownia przy Al. Parkowej
Squash przy Al. Parkowej
Sauna sucha przy Al. Parkowej
Lodowisko
Boisko na stadionie im. P. Waloszka
Boisko Orlik przy Al. Parkowej
Boisko na stadionie im. R. Pieca
Boisko Orlik przy ul. Armii Krajowej
Dom Sportu
Hala sportowa przy ul. Szkolnej

24.700 osób
5.109 osób
240 osób
14.494 osób
1.181 osób
2.060 osób
155 osób
107 osób
19.200 osób
10.800 osób
12.500 osób
6.000 osób
4.180 osób
6.900 osób

OSiR „Skałka” organizuje szereg imprez sportowo – rekreacyjnych i 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,
pomimo ogłoszenia stanu pandemii choroby SARS-Cov2, w 2020 r. Poniżej przedstawiono
wykaz najważniejszych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych
i innych wydarzeń, w tym imprez biletowych, imprez dla dzieci i młodzieży odbywających się
na terenie Ośrodka:
Data

Nazwa przedsięwzięcia

09.01-25.01
15.01
17.01
30.01

Akcja Bezpieczne Ferie - część 1
Wycieczka - kulig do Wisły
Zabawa karnawałowa na lodowisku
Podsumowanie akcji Superpływak 2019
IX Szkolny Turniej Szachowy o Puchar Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 1
Świętochłowicki Bieg Par „Walentynki 2020”
IV Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży
o Puchar Prezydenta Miasta

08.02
15.02
07.03
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15.07
18.07
18.07
25.07
01.08
08.08
15.08
29.08
19.09
21.09 – 16.10
01.10
08.10
12-20.12

Turniej Piłki Ręcznej Plażowej Dziewcząt Rocznik 2008
i młodsze o Puchar Dyrektora OSiR „Skałka”
z okazji 40-lecia OSiR „Skałka”
Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Ręcznej Plażowej
w kategorii juniorek
Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Ręcznej Plażowej
w kategorii junior młodszy
Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Ręcznej Plażowej
w kategorii juniorek młodszych
Półfinał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej juniorek
Półfinał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej juniorek
młodszych
Półfinał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej młodziczek
Koncert „Po Naszemu, czyli po Śląsku w muzyce”
IX Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych
Akcja „40 km na 40-lecie OSiR Skałka” – uczczenie w różnych
formach ruchu (biegi, maszobiegi, jazda na rowerze itd.)
jubileuszu powstania Skałki
Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 1 w szachach
Mistrzostwa Szkół Podstawowych Miasta Świętochłowice
w szachach
„Kiermasz Świąteczny 2020” przeprowadzony
na terenie Parku „Skałka”

Poniżej zaprezentowano dodatkowe zadania, które zrealizowano na terenie Ośrodka
w roku 2020:

a) Wprowadzenie od stycznia 2020 r. nowego cennika usług OSiR „Skałka”;
b) Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy kortach
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

tenisowych przy Alei Parkowej oraz gruntów przylegających z zagospodarowaniem pod
ogródek letni;
Zdemontowanie urządzeń i wycięcie 37 sztuk drzew z terenu dawnego Parku
Linowego;
Utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej pod wynajem na imprezy firmowe, ogniska
itp. (parasole do urządzenia nowej przestrzeni ufundowała firma Bricomarché);
Pozyskanie sponsorów na ufundowanie gadżetów reklamowych z logo OSiR „Skałka” na potrzeby akcji zaplanowanych z okazji 40-lecia OSiR „Skałka”;
Przygotowanie oferty reklamowej na wynajem powierzchni reklamowych na terenie
OSiR „Skałka” celem pozyskania nowych reklamobiorców;
Zawarcie nowych umów na wynajem powierzchni reklamowych na terenie OSiR
„Skałka” z 18 podmiotami;
Zawarcie umów na wynajem powierzchni reklamowych na nośnikach reklamowych
przy wejściu na basen ekologiczny;
Pozyskanie pomocy z Benefit Systems S.A w związku z walką ze skutkami pandemii
choroby COVID-19;
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j) Wynajęcie pomieszczenia magazynowego w budynku przystani kajakowej przy Alei
Parkowej;
k) Montaż monitoringu wizyjnego na terenie przystani kajakowej w Parku „Skałka”
w związku z licznymi przypadkami dewastacji tarasu widokowego przystani kajakowej;
l) Wprowadzenie nowego regulaminu korzystania z tarasu widokowego przystani
kajakowej na terenie Parku „Skałka”;
m) Montaż systemu alarmowego w budynku hali sportowej przy ul. Szkolnej;
n) Zakup i montaż dekoracji świątecznych na terenie OSiR „Skałka” - montaż oświetlenia
świątecznego na wyspie na akwenie wodnym, montaż instalacji świątecznej przy
ul. Bytomskiej, montaż iluminacji świetlnych na tarasie widokowym przystani
kajakowej, na terenie przy scenie oraz wzdłuż Alei Parkowej.
W roku 2020, w związku z występowaniem pandemii choroby COVID-19, Ośrodek Sportu i
Rekreacji „Skałka” wprowadził szereg szczególnych form pomocy dla przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie jednostki. Do najważniejszych należały:

a) Obniżka a następnie zwolnienie z czynszu przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w lokalach użytkowych będących w zarządzie OSiR “Skałka”;
b) Przedłużenie stawki postojowej dla lokali prowadzących działalność sezonową na okres
zagrożenia epidemiologicznego (Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora OSiR “Skałka” z dnia
13.03.2020 r.);
c) Zmniejszenie o 50% stawki czynszu za najem miejsca pod reklamy (Zarządzenie
nr 6/2020 Dyrektora OSiR “Skałka” z dnia 26.04.2020 r.).
Podstawowe obszary kosztotwórcze w OSiR stanowią 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 daną chwilę. Z początkiem roku wydatki
planowane do wykonania w roku 2020 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 bez większych zakłóceń, choć niestety części imprez nie udało się zorganizować lub
trzeba było przeprowadzić je w okrojonym, aniżeli założony wcześniej, zakresie. Pomimo
pandemii choroby COVID-19, w roku 2020 OSiR „Skałka” realizował swoje zadania przy
wysokim zaangażowaniu kadry pracowniczej i pracowników. W celu prawidłowej realizacji
zadań w roku 2021 konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowe,
w szczególności na poprawę infrastruktury oraz doposażenie obiektów sportowych.
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” zamierza w roku 2021 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. Ponadto placówka zamierza podjąć niezbędne kroki,
aby możliwie jak najpełniej zniwelować skutki pandemii i by niezwłocznie powrócić do sytuacji
i działalności z czasów przedpandemicznych.
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Ściśle z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji współpracują kluby sportowe. Do dwóch
najstarszych klubów sportowych w mieście należą: Klub Sportowy "Śląsk" Świętochłowice oraz
Świętochłowicki Klub Sportowy „Naprzód Lipiny”.
Klub Sportowy "Śląsk" Świętochłowice, aktualnie Miejski Klub Sportowy "Śląsk"
Świętochłowice powstał w 1920 roku. Klub prowadzi jedną sekcję sportową – w dyscyplinie
piłka nożna. Klub skupia ogółem 152 zawodników (w tym 25 seniorów oraz 127 dzieci oraz
młodzieży). Do najważniejszych wydarzeń i osiągnięć sportowych w roku 2020 należy zaliczyć:

a) II rundę rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej czwartej ligi, sezonu 2019/2020
w których klub zajął 12 miejsce;
b) Obóz sportowy dla zawodników;
c) Rozpoczęcie nowego sezonu 2020/2021 (I runda) w których klub zajął 11 miejsce;
d) Udział w Pucharze Polski na szczeblu podokręgu Katowice sezonu 2019/2020.
Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym w zasadzie przez cały rok 2020 były
obchody 100-lecia powstania Miejskiego Klubu Sportowego "Śląsk" Świętochłowice Klub
w roku 2020 posiadał jedną drużynę seniorów, trzy drużyny młodzieżowe oraz cztery drużyny
dziecięce, które skupiają najmłodsze roczniki zawodników.
Ogromny sukces w roku 2020 odnieśli zawodnicy klubu „Speedrower MS Śląsk
Świętochłowice”, którzy zwyciężyli w rozgrywkach ligowych i tym samym zdobyli złoty medal
Drużynowych Mistrzostw Polski 2020 w speedrowerze. Również w roku 2020 działała sekcja
żużlowa klubu pod nazwą „Speedway Śląsk Świętochłowice”, koncentrując się głównie
na pracy z młodzieżą.
Świętochłowicki Klub Sportowy „Naprzód Lipiny”, powstały w roku 1920, prowadzi
jedną sekcję sportową w dyscyplinie piłka nożna. Klub skupia 75 zawodników w klubie, w tym
35 zawodników to dzieci oraz młodzież a 40 to seniorzy. Do najważniejszych osiągnięć oraz
wydarzeń sportowych w roku 2020 należy zaliczyć:

a) II rundę rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej - Liga Okręgowa, sezon 2019/2020
w których klub zajął 15 miejsce;
b) Rozpoczęcie nowego sezonu 2020/2021 – Liga Okręgowa (I runda) w których klub zajął
11 miejsce;

c) Udział w Pucharze Polski na szczeblu podokręgu Katowice sezonu 2019/2020.
Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez cały rok 2020 były obchody
100-lecia powstania Świętochłowickiego Klubu Sportowego „Naprzód Lipiny”. Klub w roku
2020 posiadał jedną drużynę seniorów, jedną drużynę młodzików oraz jedną drużynę tzw.
„naborową”, która skupia najmłodsze roczniki zawodników.
Do innych aktywnych klubów sportowych, które działały w mieście w roku 2020 należą m. in:

a) Śląskie Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki oraz Samoobrony „Bushidokan”,
b) Uczniowski Klub Sportowy „Wolę Volley”,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Uczniowski Klub Sportowy „Judo Świętochłowice”,
Śląski Klub Sportowy „Petanque Carbon”,
Uczniowski Klub Sportowy „Taekwon-Do”,
TKKF „Tytan Świętochłowice”,
Uczniowski Klub Sportowy Sztuk Walki „Kempo”,
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salesia”,
Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Skałka-Śląsk Świętochłowice”,
Klub Bokserski „Boks Świętochłowice - Naprzód Lipiny",
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Tygryski Świętochłowice 2019”.
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Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Świętochłowic
w roku 2020.
I.

Zagrożenie przestępczością kryminalną na terenie miasta Świętochłowice.

W 2020 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach wszczęto
1346 postępowań przygotowawczych (o 70 mniej niż w 2019 r.), w których stwierdzono
1313 przestępstw (w 2018 roku - 1482). Dynamika przestępczości wyniosła 95,4%, przy
wykrywalności sprawców przestępstw na poziomie 80,3%. Nadmienić należy, że duża część
prowadzonych postępowań przygotowawczych należy do przestępstw z art. 209 kk,
tj. niealimentacji. Zważywszy na powyższe analizę zdarzeń należy ograniczyć do przestępstw
bez art. 209 kk i w tym stanie rzeczy w KMP Świętochłowice w 2020 roku wszczęto
1132 postępowania, a w roku 2019, 1124 postępowań. Zatem dynamika wzrostu wynosi
100,7%. Wykrywalność sprawców przestępstw wyniosła 78,9%.
W prowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach postępowaniach
przygotowawczych ustalono 672 sprawców przestępstw (o 64 mniej niż w roku 2018).
We wskazanej liczbie ustalonych sprawców czynów karalnych, znalazło się 49 sprawców
nieletnich (o 16 więcej niż w roku 2018).
Z zebranych danych wynika, że w 2020 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.

Wykrycie

1038
181
1
16
7
149
8
73

100,7
66,8
25
76,2
53,8
117,3
114,3
64,6

77
87,2
100
100
100
35,3
25
56,9

W tym
nieletni

Dynamika

Przestępstwa o charakterze kryminalnym
Przestępstwa o charakterze gospodarczym
Zabójstwa
Uszkodzenie ciała (art. 156,157 kk)
Bójka pobicie (art. 158,159 kk)
Kradzież cudzej rzeczy
w tym kradzież samochodu
Kradzież z włamaniem

Sprawcy

Ogółem

Rodzaj przestępstwa (kategorie)

Wszczęte

Szczegółowe dane w zakresie rozkładu wszczętych w KMP Świętochłowice
postępowaniach przygotowawczych prezentuje poniższa tabela.

539
63
2
21
18
39
3
20

49
3
0
11
9
4
0
0
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Uszkodzenie mienia
Przestępstwa rozbójnicze (art. 280, 281, 282 kk)
Zgwałcenie
Przestępstwa narkotykowe

65
9
2
119

98,5
60
28,6
110,2

46,5
100
100
98,7

22
8
1
115

0
0
0
6

Pozytywnie należy ocenić tendencję spadkową w ogólnej liczbie wszczętych
postępowań Znacząco zmniejszyła się liczba zdarzeń związanych z bójkami i pobiciami oraz
uszkodzeniami ciała. W kategoriach przestępstw przeciwko mieniu, zatem grupy przestępstw
najbardziej uciążliwych dla mieszkańców, nastąpił spadek w liczba zdarzeń, szczególnie
w kategorii zniszczenia rzeczy, gdzie dynamika tego rodzaju zdarzeń ukształtowała się
na poziomie 98,5% , jednak wykrywalność wyniosła 46,6%. 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. Również należy 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 w stosunku do dużych ośrodków wielkomiejskich
aglomeracji śląskiej. Reasumując, zjawisko przestępczości przeciwko mieniu jest nadal
istotnym problemem na terenie naszego miasta.
Na szczególną uwagę zasługuję efekty pracy świętochłowickich policjantów w zakresie
zwalczania przestępczości narkotykowej. W roku 2020 odnotowano 119 przestępstw
stwierdzonych (przy 108 w roku 2019), osiągając tym samym dynamikę w mieście kształtującą
się na poziomie 110,2%. W efekcie podjętych działań zabezpieczono łącznie 4.139,16 gram
narkotyków.
Na osiągnięcie przez jednostkę opisanych wyżej wyników miały wpływ następujące
działania:

a) 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;

b) Kontynuowanie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, w tym Strażą
Miejską w Świętochłowicach;

c) 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
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zagrożone kierowano policjantów zgłaszających się w czasie wolnym od służby. W ten
sposób wykonano 225 służb;

d) 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 czynności policyjnych, rozszerzając tym
samym wachlarz zagadnień realizowanych przez policjantów na podstawowych stanowiskach wykonawczych;

e) 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;

f) 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;

g) Poprzez wypracowany system doskonalenia zawodowego podniesiono poziom
profesjonalizmu policjantów przy realizacji zadań, a codzienna służba realizowana była
ze świadomym, maksymalnym zaangażowaniem osobistym przy pełnym
wykorzystaniu posiadanych środków technicznych, wiedzy i doświadczenia.
II.

Zagrożenie przestępczością gospodarczą na terenie miasta Świętochłowice

W 2020 roku w Referacie do walki z Przestępczością Gospodarczą wszczęto
181 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, osiągając dynamikę wszczęć na poziomie 66,8% (o 90 postępowań przygotowawczych mniej niż w roku
2019). W prowadzonych postępowaniach stwierdzono 288 czynów (w 2019 roku - 374 czyny)
tj. o 86 czynów mniej, niż w 2019 roku - osiągając dynamikę na poziomie 77%. Wykrywalność
ogólna sprawców przestępstw gospodarczych wyniosła 73,8%.
Do głównych kategorii spraw w jakich prowadzone
przygotowawcze należy zaliczyć:
a) oszustwa w obrocie gospodarczym,
b) oszustwa internetowe,
c) przestępstwa korupcyjne,
d) wyłudzenia kredytów bankowych,
e) naruszenie własności przemysłowej i intelektualnej,
f) przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,

były

postępowania
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g) wprowadzenie do obrotu towarów akcyzowych bez znaków akcyzy,
h) 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 tzw. „zjawisk korupcyjnych”, czyli tego zakresu patologii, który
bezpośrednio wpływa na wizerunek naszego miasta. W tym przedmiocie podjęte w 2020 roku
działania wykrywcze umożliwiły ujawnienie 9 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 3,4 litra alkoholu bez
polskich znaków akcyzy (w roku 2018 - 42,25 litra), 1250 paczek papierosów (w roku
poprzednim 230 paczek) oraz 49 kilogramów suszu tytoniowego.
III.

Struktura przestępczości w poszczególnych dzielnicach miasta.

Rodzaj
przestępstwa

Zgoda

Centrum

Piaśniki

Chropaczów

Lipiny

Dynamika %

Liczbę zgłoszeń w zdarzeniach przestępczych oraz ich dynamikę w poszczególnych
dzielnicach miasta Świętochłowice przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

rozbójnicze

2

3

1

1

1

53%

pobicia

0

3

0

1

2

66%

3

12

6

7

6

109%

3

4

1

4

0

133%

22

36

13

22

18

106%

14

22

6

16

12

65%

zniszczenie
mienia
kradzieże
pojazdów
kradzieże
zwykle
włamania
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uszkodzenia
ciała

1

5

1

2

1

37%

zabójstwa

0

0

0

0

1

50%

narkotyki

6

30

8

27

54

119%

6

16

4

6

5

90%

14

30

5

17

9

144%

zgwałcenia

1

3

0

2

0

25%

inne
przestępstwa

46

85

30

33

38

112%

nietrzeźwi
kierowcy
znęcania,
groźby karalne

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 widocznym 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 (147) jak i liczby zgłoszonych
zdarzeń w kategorii szczególnie uciążliwych (40), dzielnica ta plasuje się jako 3 w najmniej
zagrożonych dzielnic. 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 Paśniki 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 tej dzielnicy.
W dzielnicy Chropaczów do której według administracyjnego podziału należą również
osiedla „Na Wzgórzu”, „Leśne” i „Brzezina”, odnotowano spadek liczby zgłoszonych zdarzeń
przestępczych w stosunku do roku 2019.
Z przedstawionych danych wynika jednoznacznie, że w zakresie zgłoszonych zdarzeń
przestępczych określanych jako szczególnie uciążliwe, odnotowano podobną liczbę zdarzeń
niż w roku 2019. W kategorii zdarzeń określanych jako inne, odnotowano wzrost liczby
popełnionych przestępstw. Są to zdarzenia, których skala jak i stopień zagrożenia ma mniejszy
wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Dla zaprezentowanych powyżej danych w zakresie liczby przestępstw występujących
na danym obszarze przyjęto nazwę „geografia przestępczości”. Dla uzyskania pełnego obrazu
przestępczości stworzono tzw. „zegar zagrożeń”, gdzie w oparciu o ustalony bezsprzecznie
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czas dokonania przestępstwa tworzy się model statystyczny obrazujący rozmieszczenie
zdarzeń w czasie.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że w roku 2020 na terenie miasta Świętochłowice
najwięcej zdarzeń odnotowano w trakcie zmiany III w godz. 2200 - 600 (60,55%), a w drugiej
kolejności na zmianie II, tj. w godz. 1400 - 220() (27,09%).
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.
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 2020 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 będącymi najbardziej
uciążliwymi dla mieszkańców miasta Świętochłowice, 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 poza policyjnych 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 liczby 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
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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.
Ponadto funkcjonariusze KMP Świętochłowice również w roku 2020 realizowali
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 do Spraw Ochrony Środowiska, w zakresie stałego
monitorowania miejsc zagrożonych składowaniem odpadów. Działania te obejmowały min.:
a) Kontrolę dzikich wysypisk śmieci;
b) Prowadzenie rozpoznania terenowego;
c) Prowadzenie rozpoznania osobowego;
d) 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 wnioskowo - mandatowej na sprawców
wykroczeń szczególnie uciążliwych.

W działaniach prewencyjnych na terenie podległym Komedzie Miejskiej Policji
w Świętochłowicach przyjęto i wdrożono do realizacji filozofię, według której represja
mandatowa za wykroczenia nie jest celem samym w sobie, jest ona 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 2860 wykroczeń. 1706 ujawnionych
wykroczeń zakończono nałożeniem mandatu karnego, natomiast w przypadku
1154 wykroczeń zastosowano oddziaływanie pozakarne. Sporządzono 1170 wnioski
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Chorzowie, w 789 przypadkach odstąpiono od skierowania
wniosku.
W 2020 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 aktywności
policjantów. Przedstawiona liczba ujawnionych wykroczeń jak i sposób merytorycznego
zakończenia spraw o wykroczenia stanowi o dobrej ocenie służby prewencyjnej.
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VI.

Wykrywanie i zapobieganie przestępstw popełnianych przez nieletnich. Charakterystyka przestępczości nieletnich.

W ujęciu statystycznym w okresie 2020 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
2019
50

2020
74

Nieletni sprawcy
dynamika
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2019
33

2020
49

dynamika
148,48

Przedstawione wyżej dane jak wspomniano na wstępie, wskazują na wzrost 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.
W okresie 12 miesięcy 2020 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 2020 r.” oraz „Bezpieczne Wakacje 2020 r.” a także kilkukrotnie
prowadzono wzmożone działania 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 Ośrodka Pomocy
Społecznych, kuratorami sądowymi oraz pedagogami szkolnymi. Prowadzone są spotkania
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w formie pogadanek z dziećmi i młodzieżą o szeroko rozumianym bezpieczeństwie
i odpowiedzialności za czyny niezgodne z prawem. Poniższa tabela prezentuje liczbę
w/w spotkań.
Spotkania

2019

2020

z nieletnimi
z pedagogami

93
28

19
7

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”. Sprawozdanie z realizacji zadań objętych
programem zostaje przekazywane systematycznie.
VII.

Zjawiska patologii społecznej

Teren podległy Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach obejmuje obszar
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 wielkiej 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 tzw. „zbieractwo” surowców wtórnych. Przedmiotowa sytuacja, 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 seniorów - mieszkańców gminy Świętochłowice w ramach szeroko pojętej profilaktyki.
W działaniach profilaktycznych wzięło udział ponad 3.000 mieszkańców Świętochłowic.
Przeprowadzono ponad 45 przedsięwzięć profilaktycznych (spotkania, prelekcje, akcje
profilaktyczne) w ramach zdiagnozowanych obszarów profilaktyki społecznej, które
obejmowały następującą tematykę:

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.
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Z uwagi na stan epidemii obowiązujący na terenie kraju, w roku 2020 funkcjonariusze
Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach nie przeprowadzili żadnej debaty
z mieszkańcami miasta.
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.

Kategoria

Potwierdzone

Potwierdzone
przekazane poza
Policję

Potwierdzone/
wyeliminowane

Niepotwierdzone

Żart pomyłka

Poniższa tabela obrazuje dane dotyczące zagrożeń naniesionych przez mieszkańców
na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa:

Akty wandalizmu

0

0

1

9

0

Dzikie kąpieliska

0

0

0

0

0

4

1

4

1

1

0

0

3

13

2

0

0

0

0

4

0

0

0

2

4

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

2

2

1

2

8

32

5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Dzikie wysypiska
śmieci
Grupowanie się
małoletnich
zagrożonych
demoralizacją
Kłusownictwo
Miejsca
niebezpiecznej
działalności
rozrywkowej
Miejsca
niebezpiecznie na
terenie wód
Nielegalna
wycinka drzew
Nielegalne rajdy
samochodowe
Nieprawidłowe
parkowanie
Niestrzeżone
przejścia przez
tory
Niestrzeżone
przejazdy
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kolejowe
Niewłaściwa
infrastruktura
drogowa
Niszczenie zieleni
Osoba bezdomna
wymagająca
pomocy
Poruszanie się po
terenach leśnych
quadem
Przekraczanie
prędkości
Spożywanie
alkoholu
w miejscach
niedozwolonych
Używanie
środków
odurzających
Bezpańskie psy
Wypalanie traw
Zdarzenia
drogowe
z udziałem
zwierząt leśnych
Znęcanie się nad
zwierzętami
Zła organizacja
ruchu drogowego
Żebractwo

0

1

12

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

5

12

3

4

0

18

68

4

0

0

2

8

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4

0

0

0

0

0

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 2020 roku, odbyli, z uwagi na stan epidemii
obowiązujący na terenie kraju, jedynie 5 spotkań z mieszkańcami miasta, w trakcie których
poruszano ww. 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” w Polsce czy aplikacji umożliwiającej
nawiązanie szybkiego kontaktu z dzielnicowym jakim jest „Moja Komenda”.
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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 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 reklamują złe wzorce jako trend.
W skrajnych przypadkach nieletni będący w stanie nietrzeźwym umieszczani są w Izbie
Wytrzeźwień, jednak jak wskazują statystyki, nie są to przypadki liczne – w roku 2020 –
2 osoby.
Działalność profilaktyczna Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach oparta jest
na stałej współpracy z niżej wymienionymi podmiotami:
a) Ośrodek Pomocy Społecznej;
b) Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom - Chorzów;
c) Centrum Integracji Społecznej;
d) Program Aktywności Lokalnej;
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
3,4 litra alkoholu bez polskich znaków akcyzy. W wyniku przeprowadzanych w 2020 r.
interwencji, do Izby Wytrzeźwień doprowadzono łącznie 848 osób.
Na terenie podległym KMP Świętochłowice, ujawniono łącznie 932 wykroczenia
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości (z art. 43 pkt 1 i 2). Funkcjonariusze Rewiru
Dzielnicowych skierowali 83 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
IX.

Narkomania.
Problem narkomani wśród mieszkańców Świętochłowic niestety nie jest zjawiskiem
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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 z 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 odbiorów 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 wraz
z psem służbowym. W dalszym ciągu najpopularniejszymi dostępnymi środkami
psychoaktywnymi są amfetamina oraz marihuana. W 2020
roku świętochłowiccy
funkcjonariusze zabezpieczyli następujące środki psychoaktywne:

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

Amfetamina;
Haszysz;
Marihuana;
Extasy (34 tabletki);
MDMA;
Sadzonki konopi indyjskich;
Inne – tzw. Nowe Substancje Psychoaktywne.

Ważniejsze inicjatywy profilaktyczne:
a) Akcja „Bezpieczne Ferie 2020” – w tym akcja „Narkotyki i dopalacze zabijają”;
b) Akcja „Pierwsza pomoc”;
c) „Pingwinkowe zawody”;
d) Akcja „Policję tworzą ludzie – twórzmy ją razem”;
e) Akcja „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”;
f) Akcja „Maseczka zamiast mandatu”;
g) IX Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych”;
h) Akcja „Bezpieczne Wakacje 2020”;
i) Akcja „Mowa nienawiści – STOP HEJTOWI”;
j) Akcja „Odpowiedzialność karna nieletnich”;
k) Akcja „Sznupek i Świonek na kwarantannie”;
l) Akcja „Wakacyjny Patrol – zgarnij karnet – pokonaj nudę”;
m) Turniej FIFA;
n) Akcja „Wkraczasz w dorosłość – wybieraj”;
o) Akcja „Bezpieczna droga do szkoły";
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p)
q)
r)
s)

X.

Akcja "Nie reagujesz – akceptujesz”;
„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 stażikom żyło się lepij” oraz „Nie daj się oszukać”.
Prostytucja i wykorzystanie seksualne.

W roku 2020 na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach
stwierdzono 6 przestępstw z art. 197 kk (zgwałcenie).
Na terenie miasta brak hipermarketów czy rozbudowanych galerii handlowych, stąd
też nie stwierdzono charakterystycznych dla tego typu obiektów zjawisk 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.
XI.

Przemoc w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym, na terenie działania Komendy Miejskiej Policji
w Świętochłowicach, funkcjonariusze wszczęli w 96 przypadkach procedurę niebieskiej karty.
Sprawcami w 77 przypadkach byli mężczyźni, w 19 kobiety. Wszystkie rodziny, których
dotyczyły przeprowadzone interwencje w ramach procedury „niebieskiej karty” zostały objęte
nadzorem przez funkcjonariuszy Rewiru Dzielnicowych. Na terenie gminy Świętochłowice,
funkcjonuje zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej. W skład
Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących służb, instytucji i jednostek: Komenda
Miejska Policji, Straż Miejska, Zespół Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym
w Chorzowie, Prokuratura Rejonowa w Chorzowie, Szkoła Podstawowa Nr 17, Specjalistyczny
Ośrodek dla Ofiar Przemocy „Przystań”, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Zespół
Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodek 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 Centrum Integracji Społecznej w dzielnicy
Lipiny, przy ulicy Sądowej 1.
W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej, KMP w Świętochłowicach
kontynuuje współpracę ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Świętochłowicach „Przystań”.
Informacje i apele na temat występowania zjawiska przemocy domowej, wielokrotnie
były publikowane na stronie internetowej świętochłowickiej jednostki.
XII.

Bezdomność i żebractwo.
Te obszary są stale monitorowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
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w Świętochłowicach we współpracy ze Strażą Miejska i Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej. Policjanci realizujący na co dzień służbę patrolową w zakresie bezdomności
dokonują sprawdzeń miejsc w których mogą przebywać osoby bezdomne (pustostany, kanały
ciepłownicze, okolice mostów), 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.
XIII.

Subkultury, sekty i nowe ruchy religijne.

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 Chorzów tj. Górnikiem Zabrze. Zagadnienie to jest
przedmiotem szczegółowego rozpoznania przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego i jest
pod stałym nadzorem. W związku z ruchami pseudokibiców szczególnie na terenie dzielnicy
Lipiny i Chropaczów doszło do kilku zdarzeń przestępczych oraz 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
masowych. Niemniej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta, a 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. Liczbę pozyskiwanych funkcjonariuszy do pomocy, którzy
praktycznie zawsze byli kierowani w rejon Lipin i Chropaczowa przedstawia poniższa tabela.

Siły OPP wraz z NGW

2018

2019

2020

527

1568

1142

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
Świętochłowice.
XIV.

Realizacja zadań w zakresie służby ruchu drogowego.

W okresie 2020 roku na drogach Świętochłowic doszło ogółem do 18 wypadków
drogowych w ujęciu statystycznym, w których 18 osób zostało rannych. W analizowanych
okresie 2020 roku nie odnotowano żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Zanotowano
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386 kolizji drogowych, w których powstały jedynie straty materialne. Stanowi to łącznie
404 zdarzenia drogowe. W 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
w zakresie zdarzeń drogowych odnotowano tendencje spadkową. Na ten stan rzeczy złożył się
spadek liczby wypadków drogowych o 4 oraz kolizji drogowych o 27.
Na ogólną liczbę zdarzeń drogowych z winy kierującego: odnotowano 355 zdarzeń,
co stanowi 87,9 % ogółu zdarzeń, w tym najczęstszymi były:
a) Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 99 zdarzeń;
b) Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 69 zdarzeń;
c) Nieprawidłowe cofanie – 482 zdarzenia.
Z winy pieszego odnotowano 2 zdarzenia, co stanowi 0,5 % ogółu zdarzeń, w tym
najczęstszymi były:
a) Nieostrożne wejście na jezdnię zza przeszkody – 1 zdarzenie;
b) Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 1 zdarzenie.
Z pozostałych przyczyn odnotowano 47 zdarzeń, co stanowi 11,6 %, w tym
najczęstszymi były:
a) Zwierzęta na drodze – 13 zdarzeń;
b) Stan jezdni – 4 zdarzenia;
c) Inne – 28 zdarzeń.
Główną przyczyną zdarzeń drogowych w odniesieniu do kierujących było:
niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 99 zdarzeń, nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu - 69 zdarzeń oraz nieprawidłowe cofanie – 42 zdarzenia.
Przedmiotowe dane wskazują, że co do zasady ciągle głównymi przyczynami kolizji
drogowych są proste błędy wynikające z łamania podstawowych zasad bezpieczeństwa
w ruchu 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

2019
2020
dynamika

22
18
82%

1
0
0%

24
18
75%

413
386
93%

Na terenie miasta Świętochłowice w 2020 roku odnotowana 7 zdarzeń drogowych
spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu (stan na dzień 31.12.2020), co daje
spadek w liczbach bezwzględnych o 3 w stosunku do analizowanego okresu roku ubiegłego
(1,7 % 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 poprawie mierząc go liczbą zdarzeń drogowych. Nastąpił również spadek
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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 § 1a kw

87 § 2 kw

Razem

2019
2020
dynamika

37
31
83,8%

31
8
25,8%

52
34
65,4%

33
28
84,8%

153
101
66%

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 2020 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 liczby zdarzeń drogowych. Stąd też oprócz badań stanu trzeźwości (w 2020
roku policjanci WRD przeprowadzili w sumie 25503 badania stanu trzeźwości kierujących)
położono duży nacisk na przestrzeganie dopuszczalnych prędkości jazdy, respektowanie
znaków drogowych poziomych i pionowych oraz przestrzeganie podstawowych 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):

a) Bytomska – 116 zdarzeń drogowych, w tym 113 kolizje i 3 wypadki drogowe;
b) Drogowa Trasa Średnicowa - 63 zdarzenia drogowe, w tym 62 kolizji i 1 wypadek
drogowy;
c) Chorzowska- 43 zdarzenia drogowe, w tym 41 kolizji i 2 wypadki drogowe;
d) Katowicka - 38 zdarzeń drogowych, w tym 36 kolizji i 2 wypadki drogowe.
W omawianym okresie 2020 roku najwięcej wypadków odnotowano w poniedziałki
tj. 5 i w czwartki, tj. 4. Natomiast w kategorii kolizji drogowych najwięcej takich zdarzeń
odnotowano w czwartki i poniedziałki, tj. 68 zdarzeń. Dla porządku należy jeszcze dodać, że
w rozkładzie dobowym najwyższe zagrożenie, jeśli chodzi o wypadki drogowe, występuje
pomiędzy godz. 1400 a 2200, a w przypadku kolizji w przedziale czasowym pomiędzy 600 - 1400.
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Poza działaniami represyjnymi mającymi na celu eliminację z ruchu drogowego
nietrzeźwych uczestników prowadzono okresowo wzmożone działania prewencyjno kontrolne ukierunkowane na dyscyplinowanie osób naruszających określone 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. Najczęściej działania te ukierunkowane były na dyscyplinowanie
pieszych uczestników dróg w trosce o to, aby wskutek swojej niefrasobliwości nie byli oni
ofiarami
zdarzeń
drogowych.
Kierownictwo
Komendy
Miejskiej
w Świętochłowicach organizowało również w roku 2020 działania własne, wynikające
z bieżących potrzeb, np. akcja „Niechroniony ale bezpieczny” oraz „Stop prędkości”.
W celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg funkcjonariusze
WRD KMP Świętochłowice podjęli szereg działań profilaktycznych oraz innych czynności,
tj. lustracji związanych z poprawą infrastruktury drogowej. Ponadto policjanci WRD
przeprowadzili działania związane z poprawą bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników
Ruchu Drogowego. Zakres podjętych czynności służbowych i zaangażowanie funkcjonariuszy
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach przyczyniło się do
faktu, iż w 2020 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 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 (organizacja ruchu, uszkodzenia nawierzchni, oznakowanie). Opiniowano
także projekty zmian w organizacji ruchu na stałe oraz na czas remontów i prac w pasie
drogowym.
XV.

Czas reakcji na zdarzenia.

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

2016

2017

2018

2019

2020

pilne
zwykłe

5:49
9:13

4:58
8:11

5:34
9:45

6:20
9:23

6:03
8:55

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.

158

XVI. Zabezpieczenie zaplecza logistycznego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
w roku 2020.
Rok 2020 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 i 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. Jednostka uzyskała
znaczące wsparcie z Gminy, które w roku 2020 osiągnęło poziom 112.000 zł. Wspomniana
kwota przekazana w ramach Funduszu Wsparcia Policji została przeznaczona na:
a) 45.000 zł – służby ponadnormatywne;
b) 10.000 zł – nagrody dla policjantów;
c) 10.000 zł – dofinansowania na zakup sprzętu;
d) 45.000 zł – dofinansowanie na zakup radiowozu;
e) 2.000 zł – zakup walizki profilaktycznej.
Niezależnie od przyjętych priorytetów czy systemów rozliczeniowych, Kierownictwo
i policjanci Komedy Miejskiej Policji w Świętochłowicach wkładali cały swój profesjonalizm,
wiedzę, doświadczenie, poświecenie i zaangażowanie osobiste w realizację celu nadrzędnego
jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta
Świętochłowice.
XVII. Działania jednostki podjęte w celu przeciwdziałania pandemii choroby COVID-19
na terenie miasta Świętochłowice.
W związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku na całym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji
w Świętochłowicach w głównej mierze skupili swe działania na realizacji wytycznych
Ministerstwa Zdrowia. Do zadań policjantów nieustannie należy miedzy innymi reakcja
na naruszenia zakazów oraz nakazów ustanowionych przez ten resort. Ponadto
do zadań funkcjonariuszy należała kontrola osób przebywających na kwarantannie.
Od momentu wprowadzenia stanu epidemii funkcjonariusze przeprowadzili do dnia
31.12.2020 r. ogółem 1247 interwencji kontrolnych w w/w kwestii. W ramach tych interwencji
dokonano sprawdzenia łącznie 8.542 mieszkańców odbywających kwarantannę. Do dnia
31.12.2020 r. ujawniono łącznie 951 wykroczeń związanych z łamaniem przepisów
dotyczących kwarantanny oraz naruszeniami zakazów i nakazów Prezesa Rady Ministrów
i Ministra Zdrowia. Ponadto funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
dokonywali kontroli środków transportu i miejsc publicznych zwracając uwagę na obowiązek
zakrywania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości. Systematycznie kontrolowano
również limity osób przebywających na danej powierzchni w miejscach zamkniętych.
XVIII.

Działania ratowniczo – gaśnicze oraz zagrożenia występujące na terenie
Świętochłowic w roku 2020

W 2020 roku Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP)
w Świętochłowicach brała udział w 1348 działaniach interwencyjnych, w tym w 1265 na
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terenie miasta Świętochłowice. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano więc 39procentowy wzrost liczby zdarzeń. Na przestrzeni ostatnich 10 lat najwięcej interwencji
podejmowano w 2020 roku. W poniższej tabeli przedstawiono liczbę działań interwencyjnych
z podziałem na lata:
Działania
interwencyjne

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Na terenie
Świętochłowic

755

711

660

531

623

711

634

733

888

1265

poza terenem
Świętochłowic

17

19

25

22

27

20

48

64

78

83

Razem

772

730

685

553

650

731

682

797

966

1348

W 2020 r. zastępy z tutejszej JRG uczestniczyły w 83 działaniach na terenie innych
powiatów:
a) Chorzów – 56;
b) Ruda Śląska –17;
c) Zabrze – 4;
d) Bytom – 2;
e) Katowice – 2;
f) Gliwice – 2.
Ogółem 146 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z miast sąsiednich interweniowało
w 103 zdarzeniach powstałych na terenie Świętochłowic:
a) Pożary – 44;
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) – 49;
c) Alarmy fałszywe – 10.
Zastępy PSP spoza Świętochłowic brały udział w zdarzeniach na terenie miasta
Świętochłowice, których usuwanie skutków wymagało większej ilości sił i środków, niezbędna
była drabina mechaniczna lub inne pojazdy i sprzęt specjalistyczny (np. pojazdy ratownictwa
technicznego) oraz prowadzeniem, w tym samym czasie, innych działań ratowniczych przez
tutejszą JRG.
Operacyjne wsparcie przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice
1 w 2020 roku obejmowało 116 działań interwencyjnych (9,1 % wszystkich działań), natomiast
w 2019 r. – OSP Świętochłowice 1 brało udział w 48 akcjach ratowniczo – gaśniczych (5,4 %).
Ponad 3/4 wszystkich interwencji podejmowanych przez jednostkę OSP Świętochłowice 1
dotyczyła zdarzeń związanych z epidemią choroby COVID-19, były to:

a) Pobieranie wymazów – 44 zdarzenia;
b) Dostarczanie żywności – 23 zdarzenia;
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c) Informowanie mieszkańców poprzez komunikaty – 20 zdarzeń;
d) Pomoc w rozładunku środków ochrony indywidulanej – 3 zdarzenia.
W 2020 r. dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta
w Świętochłowicach przyjmowali zgłoszenia z następujących źródeł:

Miejskiego

Źródło zgłoszenia

Liczba

Numer alarmowy 998, telefon komendy miejskiej
Karta zgłoszenia SI WCPR. Linia WCPR
Osobiście
Stacja odbiorcza alarmów pożarowych
Poprzez korespondencję radiową prowadzoną pomiędzy zastępami PSP,
a dyżurnym SKKM
Razem liczba zgłoszeń

336
377
16
7
529
1265

W roku ubiegłym w porównaniu do 2019 r. liczba zgłoszeń na numer alarmowy Straży
Pożarnej 998 oraz telefon komendy miejskiej zmalała o 5 %, natomiast o 21 % zmalała liczba
wszystkich zgłoszeń otrzymywanych z WCPR. Warto zauważyć że w odniesieniu do roku 2019
ponad 20-krotnie wzrosła liczba zgłoszeń poprzez korespondencję radiową – ma to związek
z blisko 500 interwencjami związanymi z kontrolą polowej izby przyjęć.
Na ogólną liczbę 1265 działań interwencyjnych w 2020 roku składały się:
a) 166 – pożarów;
b) 1063 – inne miejscowe zagrożenia;
c) 36 – alarmów fałszywych.
W ubiegłym roku, w porównaniu do 2019 roku, nastąpił 24 % spadek liczby pożarów
oraz blisko 80% wzrost miejscowych zagrożeń. Liczba alarmów fałszywych również zmalała
o 54% (dodatkowo 2/3 z nich to alarmy fałszywe w dobrej wierze).
Na wzrost liczby miejscowych zagrożeń w roku 2020 wpływ miała przede wszystkim
zwiększona liczba interwencji podejmowanych w związku z pandemią SARS-CoV-2.
W 2020 r. pożary stanowiły ponad 12% wszystkich zdarzeń, w 2019 roku – 24,6 %;
w 2018 roku – 33,6 %, w roku 2017 – 32,5%.
W ciągu ostatnich 10 lat pożary stanowiły 34,5 % wszystkich zdarzeń, 57,6 % - inne
miejscowe zagrożenia, pozostałe to alarmy fałszywe (7,9 % wszystkich zdarzeń). Analizując
liczbę pożarów w poszczególnych miesiącach 2020 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 2019 wzrosła o 80%, co stanowi
wzrost o 472 interwencje. Zwiększyła się liczba zdarzeń związana z uwolnieniem tlenku węgla
z 50 do 56 zdarzeń, co stanowi wzrost o ponad 10% w stosunku do roku 2019. Najwięcej innych
miejscowych zagrożeń powstało w okresie od kwietnia do listopada. Zdarzenia te w głównej
mierze związane były z kontrolą namiotów wykorzystywanych jako izba przyjęć w ZOZ
Świętochłowice przy ul. Chorzowskiej.
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W latach 2011 – 2020 JRG PSP gasiła średnio 260 pożarów rocznie. W 2020 roku
na terenie Świętochłowic powstało 166 pożarów, 165 z nich ze względu na wielkość zostało
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 odnotowano jeden pożar zakwalifikowany
jako duży ze względu na jego powierzchnię, która zawierała się w przedziale od 301 do 1000
m2. Był to pożar budynków gospodarczych, którego powierzchnia wynosiła 750 m2.
W działaniach, które trwały ponad 11 godzin brało udział 21 zastępów oraz 73 strażaków.
We wcześniejszych latach pożary średnie to głównie pożary traw, wysypisk śmieci,
ale także pożary:
a) Składowiska tworzyw sztucznych na terenie firmy Altomar (2011 r.);
b) Budynku mieszkalnego, ul. Barlickiego (2011 r.);
c) Budynku, ul. Katowicka (2011 r.);
d) Pożar tworzyw sztucznych, ul. Sądowa (2012 r.);
e) W hali magazynowej zakładu Arcelor Mittal SA , ul. Metalowców (2013 r.);
f) Pożar budynku przeznaczonego do rozbiórki, ul. Buczka (dziś Wrocławska - 2014 r.);
g) Pożar opuszczonego budynku magazynowego, ul. Hajduki 1 (2015 r.);
h) Pożar Restauracji „Gościniec u Rataja”, ul. Bukowa 155 (2017 r.);
i) Pożar hali warsztatowo – garażowej na terenie firmy FHU MarTrans (2018 r.);
j) Pożar w budynku produkcyjno – usługowym przy ul. Krauzego (2018 r.).
Pożary duże w poprzednich latach odnotowano na terenie miejskiego składowiska
odpadów komunalnych (2010, 2012 oraz 2015 roku).W 2020 roku w pożarze śmierć poniosła
jedna osoba (pożar mieszkania przy ul. Bocznej w dniu 11 stycznia), natomiast w pozostałych
pożarach w sumie 7 osób zostało rannych – co stanowi wzrost o 2 osoby
poszkodowane względem roku 2019. Średnia liczba pożarów powstałych w budynkach
mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych w ostatnich 10 latach wynosi 55. W 2020 roku
odnotowano 47 takich pożarów, czyli o 6 pożarów mniej niż rok wcześniej, co stanowi spadek
o 11%. Licząc od roku 2011 najczęściej do pożarów w budynkach mieszkalnych dochodziło
w 2018 r., a najrzadziej w roku 2014. Najwięcej pożarów, tj. 22 powstało w budynkach
mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej.
W porównaniu do roku poprzedniego liczba pożarów w budynkach MPGL pozostała
na zbliżonym poziomie. W porównaniu do roku 2019 liczba pożarów w budynkach
stanowiących własność osób fizycznych zmalała o 4 zdarzenia, co stanowi spadek o 36%.
Najczęstszą przyczyną pożarów w budynkach mieszkalnych była niewłaściwa
eksploatacja przewodów kominowych, związana z brakiem kontroli przewodów kominowych
i brakiem ich okresowego czyszczenia (19 zdarzeń). Inne przyczyny pożarów to:

a) Nieostrożność osób przy posługiwaniu się urządzeniami grzewczymi kuchenkami,
piecami (11);
b) Podpalenia (7);
c) Zaprószenie (5);
d) Zwarcie w instalacji elektrycznej (5).
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Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe dot. pożarów według podziału
na właściciela lub zarządcę nieruchomości w kolejnych latach
Właściciel lub zarządca budynku

2016 2017 2018 2019 2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej

27

25

36

23

22

Spółdzielnia Mieszkaniowa Świętochłowice

10

8

11

9

7

Własność prywatna

8

16

11

11

7

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Śląsk

2

2

3

3

4

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Perspektywa

0

3

2

3

4

Miejskie ogródki działkowe – ul. Niedurnego

0

0

1

0

0

Wspólnota Mieszkaniowa Zgoda

0

0

1

1

1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wiosenna

0

1

1

0

0

ELJOT zarządzanie nieruchomościami

2

0

0

0

0

Wspólnota mieszkaniowa Wierzba

1

0

0

0

0

Spółdzielnia Mieszkaniowa Batory

1

0

0

0

0

Wspólnota Mieszkaniowa Śląska

0

1

0

0

0

PKP Inwestycje

0

1

0

0

0

Rodzinne ogródki działkowe Jutrzenka

0

0

0

1

0

Rodzinne ogródki działkowe Zorza

0

0

0

0

0

Rodzinne ogródki działkowe Gwarek

0

0

0

0

0

ZGM Bytom

0

0

0

0

1

Inne

0

0

0

2

1

W stosunku do roku poprzedniego liczba pożarów traw zmniejszyła się.
W roku 2020 roku takich pożarów powstało 14, a w 2019 i 2018 około 40 rocznie. Wzrosła
natomiast liczba pożarów dzikich wysypisk i kontenerów na śmieci; w 2019 r. powstało ich 71,
a w 2020 roku - 80. W ciągu ostatnich lat istotnym zagrożeniem są również pożary sadzy
w kominach, w roku 2020 było ich 19. 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 2020 roku JRG uczestniczyła w 56 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 lokali mieszkalnych.
Poprzez zatykanie kratek wentylacyjnych, brak otworów nawiewowych w drzwiach
łazienkowych oraz szczelne zamykanie okien plastikowych użytkownicy lokali mieszkalnych
pogarszają warunki wentylacji grawitacyjnej. W 2020 r. w zdarzeniach związanych
z uwolnieniem się tlenku węgla zostało poszkodowanych 42 osoby (w tym 16 dzieci),
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co stanowi wzrost w stosunku do roku 2019, w którym poszkodowanych było 29 osób
(w tym 4 dzieci). Strażacy udzielali kwalifikowanej pomocy medycznej 11 osobom dorosłym
i 8 dzieci. Wszystkie osoby poszkodowane zostały przekazane Zespołom Ratownictwa
Medycznego, które w większości przypadków nie zdecydowały o konieczności
przetransportowania ich do ZOZ.
Ilość działań interwencyjnych JRG PSP związanych z obecnością tlenku węgla
w budynkach mieszkalnych w latach 2011-2020 prezentuje poniższa tabela:
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ilość

29

33

26

29

32

29

28

58

50

42

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
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Pozostawianie bez dozoru potraw
na kuchenkach (gazowych, elektrycznych) spowodowało w roku 2020 konieczność 8-krotnych
działań interwencyjnych strażaków. W 2019 r. takie działania podejmowano 14, w 2018 r. –
15 razy, w 2017 r. - 17 razy, w 2016 r. – 10 razy, w 2015 r. - 12 razy. Najczęstszą przyczyną
powstania wszystkich pożarów w 2020 r. były podpalenia (114). Obejmują one przede
wszystkim pożary traw oraz kontenerów na śmieci. Podpalenia były przyczyną ok. 70%
wszystkich pożarów w 2020 roku, podobnie jak w latach 2019 i 2018. W roku 2017 udział
podpaleń w pożarach wyniósł 75 %; w 2016 roku - 82 %, a w 2015 roku – 81 %. W 2020 roku
ilość pożarów powstałych na skutek zaprószenia ognia była na zbliżonym poziomie co w roku
2019 – 13 interwencji, względem 12 interwencji w roku 2019. Spośród 36 budynków
mieszkalnych wysokich tylko część z nich została wyposażona w instalacje wodociągowe
przeciwpożarowe. Dotyczy to 15 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, Tatrzańskiej 2b-2c,
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 ubiegłym roku zmniejszyła się liczba interwencji związanych z uwolnieniem się
tlenku węgla (41 zdarzeń w roku 2020 – spadek o 18% w porównaniu do 2019 roku).
Dodatkowo nastąpił znaczny wzrost liczby zdarzeń medycznych w porównaniu do 2019 roku
– ma to związek z działaniami przy obsłudze i kontrolowaniu namiotu pneumatycznego
wykorzystywanego jako Izba przyjęć w ZOZ Świętochłowice ul. Chorzowska – łącznie podjęto
takich zdarzeń 484 w roku 2020.
W 2020 roku najwięcej pożarów powstało w dzielnicach Chropaczów (49) oraz
Centrum – (47) – co stanowi blisko 60% wszystkich pożarów na terenie Świętochłowic
mających miejsce w roku 2020. Najmniej pożarów odnotowano w dzielnicy Zgoda – 12 (10%).
Dane z podziałem na lata i dzielnice miasta prezentuje poniższa tabela:
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Świętochłowice
Centrum
Zgoda
Piaśniki
Chropaczów
Lipiny

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
90
42
37
73
59

70
24
21
61
47

70
27
28
90
46

85
40
31
89
61

65
19
21
75
54

83
22
38
68
27

79
32
22
79
50

83
22
38
68
27

66
22
20
66
44

47
12
17
49
41

Biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat, należy zauważyć, że najwięcej pożarów powstało
w dzielnicy Centrum (łącznie 738), a najmniej w dzielnicy Zgoda (262).
Średni czas dojazdu pojazdów gaśniczych do pożarów na terenie powiatu - wyłączając
pożary traw - wyniósł 5 minut i 55 sekund.
Poniżej przedstawiono wykaz najważniejszych zdarzeń w roku 2020:
11 stycznia
Pożar w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bocznej 3a. W zdarzeniu
1 osoba poniosła śmierć, 1 osoba została ranna – osoby te przebywały w mieszkaniu, w którym
doszło do pożaru. Przyczyną zdarzenia było zaprószenie ognia. W działaniach brało udział
7 zastępów PSP i 1 OSP. Zaangażowanych było 20 strażaków i 3 druhów.
14 stycznia
Pożar w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marii Dulcissimy Hoffman
6/12. W zdarzeniu 1 osoba została ranna – osoba ta przebywała w mieszkaniu, w którym
doszło do pożaru, była narażona na toksyczne produkty spalania oraz uległa poparzeniu –
osoba ta została hospitalizowana. Przyczyną zdarzenia było zaprószenie ognia. W działaniach
brały udział 4 zastępy PSP. Zaangażowanych było 15 strażaków.
1 marca
Zawalenie się ściany wewnętrznej w budynku przy ul. Augustyna Świdra 12 (pustostan).
Brak osób poszkodowanych. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, sprawdzeniu przy pomocy drabiny mechanicznej, czy nikt nie przebywa na wyższych
kondygnacjach, usunięciu zwisających i luźnych elementów konstrukcyjnych budynku.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą
z psami poszukiwawczymi. Po sprawdzeniu gruzowiska przez psy poszukiwawcze przystąpiono
do odgruzowywania pustostanu. W działaniach brało udział 13 zastępów PSP i 2 zastępy OSP.
Zaangażowanych było 32 strażaków i 6 druhów.
7 maja
Pożar (duży) w budynku gospodarczym przy ul. Śląskiej 87. Spaleniu uległ dach
na powierzchni 750 m2 oraz drewniane stropy, stolarka okienna i drzwiowa budynków.
Zniszczeniu uległo wyposażenie oraz sprzęt znajdujący się w budynkach oraz instalacje
znajdujące się w budynku. Przyczyną zdarzenia było zapalenie się magazynowanej słomy
na poddaszu od nieszczelnego komina. Brak osób poszkodowanych. W działaniach brało udział
20 zastępów PSP i 1 OSP. Zaangażowanych było 68 strażaków i 5 druhów.
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19 maja
Utonięcie osoby w stawie Magiera. Na miejsce dysponowano śmigłowiec LPR.
Zabezpieczono miejsce lądowania śmigłowca na Drogowej Trasie Średnicowej. Pomimo
długotrwałej reanimacji prowadzonej przez strażaków, ratowników i policjantów osobie nie
udało się przywrócić funkcji życiowych
22 sierpnia
Wypadek 4 samochodów osobowych przy ul. Wojska Polskiego. 3 osoby zostały
poszkodowane, w tym 1 dziecko. Przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad
bezpieczeństwa ruchu środków transportu. Działania straży polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, zakręceniu zaworu instalacji LPG w
jednym z pojazdów, uprzątnięciu jezdni z elementów karoserii, usunięciu plam płynów
eksploatacyjnych. W działaniach brały udział 3 zastępy straży pożarnej. Zaangażowanych było
9 strażaków.
18 października
Zatrucie tlenkiem węgla w budynku przy ul. Barlickiego 29A. Poszkodowanych 8 osób,
w tym 2 ratowników medycznych oraz 3 dzieci. Przyczyną zdarzenia było uwolnienie się tlenku
węgla z piecyka gazowego w łazience. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR. Działania
straży polegały na zabezpieczeniu miejsca lądowania śmigłowca LPR, pomocy medycznej
osobom poszkodowanym i ratownikom medycznym, wykonaniu pomiarów na obecność
tlenku węgla w budynku i przewietrzeniu pomieszczeń. W działaniach brały udział 3 zastępy
straży pożarnej. Zaangażowanych było 9 strażaków.
24 października
Potrącenie osoby przez pociąg w pobliżu ulicy Hajduki. Przyczyną zdarzenia było
przejście osoby przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Na miejsce dysponowano
śmigłowiec LPR. Zabezpieczono miejsce lądowania i startu śmigłowca LPR. Pomimo
długotrwałej reanimacji prowadzonej przez strażaków i ratowników osobie nie udało się
przywrócić funkcji życiowych. Działania straży pożarnej polegały również na sprawdzeniu
stanu osób podróżujących pociągiem. Odnotowano brak osób poszkodowanych wśród
pasażerów i obsługi pociągu.
27 listopada
Pożar w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 28a/13. W zdarzeniu
3 osoby zostały ranne, w tym dwoje dzieci – osoby te przebywały w mieszkaniu, w którym
doszło do pożaru i narażone były na toksyczne produkty spalania – osoby te zostały
hospitalizowane. Przyczyną zdarzenia był brak wykonania odpowiedniej izolacji termicznej
ściany przez którą przeprowadzony był przewód odprowadzający spaliny z pieca na paliwo
stałe. W działaniach brały udział 4 zastępy PSP. Zaangażowanych było 15 strażaków.
Styczeń - grudzień
W 2020 jednostki PSP wyjeżdżały do 44 zdarzeń w komunikacji drogowej, z czego 10
miało miejsce na ul Bytomskiej, a 11 na świętochłowickim odcinku Drogowej Trasy
Średnicowej.
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Największa liczba innych miejscowych zagrożeń w 2020 roku powstała w dzielnicy
Piaśniki - 542 zdarzenia, co stanowi 51 %, a najmniej powstało w dzielnicach Zgoda i Lipiny –
w każdej ok. 8 % czyli 89 zdarzeń. Nieustannie poważnym problemem jest stan techniczny
części budynków mieszkalnych, a zwłaszcza budynków powstałych przed rokiem 1945.
W 2020 r. w budynkach mieszkalnych powstało 363 miejscowe zagrożenia, to o 22% więcej
niż w roku 2019 (od roku 2013 można zaobserwować ponad trzykrotny wzrost liczby zdarzeń);
najwięcej z nich miało miejsce w budynkach będących w zarządzie MPGL (250), co stanowi
ponad 69% wszystkich tego typu zdarzeń. Należy zauważyć, że to wzrost o prawie 75%
w stosunku do roku 2019 oraz o blisko 95% w odniesieniu do roku 2018. Około 25%
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) Delta Trans Transporte Sp. z o.o.,
b) Metalco Sp. z o.o.
c) Global Cosmed Group S.A.,
d) Primoloko Sp. z o.o.,
e) ArcelorMittal Poland S.A.
f)Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego Baterpol S.A. Zakład Przerobu Złomu
Akumulatorowego Baterpol S.A., jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej, składuje materiały w ilości przekraczającej wartości progowe
określone w rozporządzeniu ministra rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajów
i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.
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 2020 roku
odnotowano jedno tego typu zdarzenie. W roku 2020 w miejscowych zagrożeniach 11 osób
poniosło śmierć, a 79 osób zostało rannych, w tym 14 dzieci. Wśród ofiar śmiertelnych 8 osób
poniosło śmierć w następstwie zasłabnięć w swoim mieszkaniu, 1 w wyniku potrącenia przez
pociąg, 1 w wyniku utonięcia, 1 w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.
Ogółem, tabela poniżej przedstawia ilość osób poszkodowanych przy miejscach zagrożenia
w latach 2011-2020:
Ofiary śmiertelne
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

0

2

1

2

3

3

3

9

11
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Ranni
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13

56

34

40

54

50

97

110

90

79

W roku 2020 podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń w 68 zdarzeniach
zachodziła konieczność udzielenia przez strażaków kwalifikowanej pomocy medycznej
79 osobom poszkodowanym - 73 dorosłym i 6 dzieci.
W ubiegłym roku, w stosunku do roku 2019, liczba alarmów fałszywych zmalała
o połowę. Odnotowano zmniejszenie liczby alarmów fałszywych wygenerowanych z systemu
sygnalizacji pożaru w obiektach, w których ten system zastosowano (10 alarmów fałszywych),
bądź z powodu wskazania obecności tlenku węgla przez detektory zainstalowane
w mieszkaniach oraz tych zgłoszonych w dobrej wierze (23 alarmy). W 2020 roku w działaniach
ratowniczych łącznie brało udział 7212 strażaków PSP oraz 1829 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 2010-2017, ze stałym wzrostem liczby strażaków oraz pojazdów w ostatnich 3 latach.
XIX.

Rozpoznawanie zagrożeń
przeciwpożarowych.

oraz

nadzór

nad

przestrzeganiem

przepisów

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych w 2020 r. wynikał przede wszystkim
z zatwierdzonego, rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych komendanta
miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach na rok 2020, który uwzględniał
również otrzymane informacje o pojawiających się zagrożeniach na terenie powiatu.
Działalność kontrolno-rozpoznawcza dotyczyła:
a) Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – 46 kontroli;
b) Oceny zgodności wykonania obiektów budowlanych z projektami budowlanymi
(tzw. „czynności odbiorowe”) – 13 kontroli.
Wzorem lat ubiegłych pod szczególnym nadzorem prewencyjnym znalazły się obiekty
użyteczności publicznej, produkcyjno-magazynowe, budynki mieszkalne wielorodzinne oraz
zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZPZA Baterpol S.A.).
Zostało przeprowadzonych 59 czynności kontrolno-rozpoznawczych:
a) 19 w obiektach użyteczności publicznej;
b) 15 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
c) 25 w obiektach przemysłowych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ZPZA
Baterpol S.A.
Najwięcej czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono w budynkach
przemysłowych. Wśród obiektów przemysłowych najwięcej czynności kontrolnorozpoznawczych przeprowadzono w budynkach produkcyjnych. Kontrole w wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych obejmowały najczęściej budynki średniowysokie oraz niskie.
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Stwierdzono 90 uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe, które praktycznie
powtarzają się od wielu lat.
Najczęstsze nieprawidłowości to:
a) Nieodpowiednie warunki-techniczne dróg ewakuacyjnych (za wąskie klatki lub
przejścia, przekroczona długość dróg, brak pełnej sprawności drzwi ewakuacyjnych);
b) Brak lub niesprawny przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
c) Brak lub niesprawna instalacja oświetlenia ewakuacyjnego;
d) Niesprawne instalacje użytkowe (elektryczne, odgromowe, wentylacyjne, gazowe);
e) Brak lub niesprawna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa;
f) Brak zapewnienia do budynków dróg przeciwpożarowych.
W 2020 r. przeprowadzono 20 kontroli w zakresie realizacji wydanych decyzji
administracyjnych, w 4 przypadkach nałożono upomnienia wzywające do wykonania
obowiązków zawartych w decyzjach oraz nałożono 2 grzywny w celu przymuszenia. Należy
zauważyć, że w latach 2011-2018 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 kontrolowanego. Organy nie mają obowiązku zawiadomienia o zamiarze
kontroli w sytuacji, kiedy występuje zagrożenie życia lub bezpośrednie niebezpieczeństwo
powstania pożaru.
W 2020 r. przeprowadzono 89 postępowań pokontrolnych:
a) Wydano 24 decyzje administracyjne;
b) Wydano 4 upomnienia wzywające do wykonania obowiązków decyzji;
c) Skierowano 1 wystąpienie do innego organu;
d) Wydano 13 stanowisk w zakresie zgodności wykonania obiektów budowlanych
z projektami budowlanymi;
e) Wydano 23 postanowienia oraz 4 opinie w zakresie spełnienia przepisów
przeciwpożarowych w obiektach;
f) Nałożono 2 grzywny w celu przymuszenia;
g) Ponadto wydano 22 zaświadczenia ze zdarzeń.
W 2020 r. inwestorzy zgłosili 13 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
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 3 obiekty 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
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ewakuowanej, jak również sposób ogłoszenia alarmu oraz czas ewakuacji. Przed końcem roku
skontrolowano pawilon handlowy ALDI oraz sklep Biedronka przy ul. Bukowej, w których
prowadzona była sprzedaż materiałów pirotechniki widowiskowej. Kontrola obejmowała
sprawdzenie warunków przechowywania wyrobów pirotechnicznych, posiadania stosownych
zezwoleń, oznakowania oraz umieszczenia instrukcji z zakresu bezpieczeństwa.
XX.

Działania z zakresu społecznej prewencji dot. ochrony przeciwpożarowej.

Podczas akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” podjęto 49 działań związanych
z propagowaniem bezpiecznych zachowań w domu, miejscu pracy, w szkole, podczas
wypoczynku. W związku z epidemią SARS-Cov2 kampanie społeczne przeprowadzane były
w ograniczonym zakresie oraz z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Stan
epidemiologiczny w 2020 roku uniemożliwił również organizację kolejnej edycji Turnieju
Medycznego oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Podczas spotkań strażacy instruowali
o sposobie postępowania w sytuacjach zagrożeń. Do działań tych należały prelekcje dla dzieci,
nauczycieli i dyrekcji szkół znajdujących na terenie Świętochłowic, a także prelekcje
i pogadanki dla dzieci i dorosłych podczas pikniku organizacji pozarządowych.
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” funkcjonariusze tutejszej komendy
przekazywali uczniom pierwszych klas szkół podstawowych materiały informacyjne oraz filmy
edukacyjne dotyczące zasad zachowania się w przypadku powstania pożaru, alarmowania
służb ratunkowych oraz sposobów bezpiecznej ewakuacji. We wszystkich działaniach
związanych z propagowaniem bezpieczeństwa strażacy spotkali się z około 1800 dziećmi oraz
z 500 osobami dorosłymi. W 2020 roku tutejsza komenda czynnie uczestniczyła
w ogólnopolskiej kampanii Państwowej Straży Pożarnej pn. „Czujka na straży Twojego
Bezpieczeństwa”. Jej celem jest uświadomienie istnienia niebezpieczeństw związanych
z tlenkiem węgla i pożarami w budynkach mieszkalnych oraz sposobami ich zapobiegania.
W związku z prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną kampanią, Prezydent Miasta
Świętochłowice przekazał tutejszej komendzie 20 kompletów składających się z czujki dymu
oraz czujnika tlenku węgla. 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. W 2020 roku strażacy z tutejszej komendy przekazali
te urządzenia alarmowe 14 rodzinom. Dodatkowo informacje o zdarzeniach, zagrożeniach
i sposobach ich zapobieganiu były przekazywane przez oficera prasowego, który
współpracował ze środkami masowego przekazu.
XXI.

Zasoby kadrowe, wyszkolenie strażaków oraz kwestie kwatermistrzowskie

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w komendzie zatrudnionych było 57 strażaków
oraz 2 pracowników cywilnych. W 2020 roku jeden strażak przeszedł na zaopatrzenie
emerytalne, dwóch strażaków zostało przeniesionych do dalszego pełnienia służby w innej
komendzie oraz dwóch strażaków zostało przeniesionych do tutejszej komendy. Na koniec
2020 roku 24,56 % strażaków zatrudnionych w tutejszej komendzie posiadało staż służby
w PSP poniżej 6 lat, 17,55 % strażaków posiadało staż służby w przedziale od 6 do 10 lat służby,
24,56 % strażaków posiadało staż służby pomiędzy 11 a 15 lat służby, natomiast strażacy
pełniący służbę powyżej 16 lat stanowili 33,33 % stanu osobowego. Spośród 57 strażaków
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15,79 % stanowili szeregowi, 42,11 % - podoficerowie, 24,56 % aspiranci i 17,54 % oficerowie.
W porównaniu do 2019 r. nastąpił wzrost w korpusie aspirantów, korpus podoficerów
i oficerów kształtował się na tym samym poziomie. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia
42,10 % strażaków posiadało wykształcenie wyższe, 24,56 % wykształcenie policealne
i 33,34 % wykształcenie średnie.
W 2020 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie:

a) Jeden strażak rozpoczął zaoczne studnia niestacjonarne I stopnia dla strażaków
w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa;
b) Jeden strażak kontynuuje zaoczne studnia niestacjonarne dla strażaków w służbie
stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.
W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:
a) Dwóch strażaków ukończyło Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (w tym jeden oczekuje
na egzamin państwowy);
b) 2 osoby ukończyły szkolenie podstawowe w zawodzie strażak.
W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 2 osoby ukończyły
szkolenie podstawowe w zawodzie strażak.
Ponadto:
a) 1 ze strażaków ukończył szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego
dla dyżurnych stanowiska kierowania PSP;
b) 25 strażaków odbyło szkolenie praktyczne, a 1 strażak szkolenie teoretyczne z zakresu
współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym;
c) W szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Komendę Wojewódzką
Państwowej Straży Pożarne w Katowicach wzięło udział łącznie 11 strażaków (szkolenia
dotyczyły działań poszukiwawczo-ratowniczych, metodyki nauczania z tematyki
ratownictwa wodnego, ratownictwa wysokościowego oraz pożarów wewnętrznych;
d) 1 strażak ukończył szkolenie w zakresie dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi
potrzebami;
e) 1 strażak ukończył szkolenie pn. „Prąd elektryczny a zagrożenie dla strażaka”
zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;
f) 12 strażaków ukończyło szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami.
Z uwagi na stan epidemii SARS-CoV-2, w ubiegłym roku większość szkoleń odbywała
się w formie wideokonferencji lub szkoleń on-line, a pozostałe szkolenia, które nie mogły być
zrealizowane w sposób zdalny zostały przełożone na 2021 rok. Dodatkowo, w ciągu roku
4 strażaków realizowało w tutejszej komendzie praktyki w ramach II bloku szkolenia
podstawowego w zawodzie strażak. Wszyscy strażacy posiadają uprawnienia do udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomoc medycznej, potwierdzone stosownymi zaświadczeniami.
W 2020 r. 18 strażaków pozytywnie złożyło okresowy (przeprowadzany co 3 lata) egzamin
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Strażacy, oprócz uczestniczenia
w różnego rodzaju formach kształcenia poza komendą, doskonalą poziom swojej wiedzy
pożarniczej podczas szkoleń w jednostce, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.
Przeprowadzane są także różnego rodzaju ćwiczenia, w tym także ćwiczenia na obiektach
zlokalizowanych na terenie miasta. W 2020 roku przeprowadzono ćwiczenia na terenie
zakładu ArcelorMittal S.A. przy ul. Metalowców 5 oraz Delta Trans Transporte sp. z o.o.
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przy ul. Chorzowskiej 109. Dodatkowo przeprowadzane były ćwiczenia z użyciem sprzętu
pływającego na zbiornikach wodnych oraz w okresie zimowym w pierwszej połowie roku
ćwiczenia z użyciem sprzętu do ratownictwa lodowego, a także ćwiczenia z technicznego
i drogowego na złomowcu przy ul. Żelaznej.
Podobnie jak w latach poprzednich, w 2020 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, dwa
samochody kwatermistrzowskie oraz samochód rozpoznawczo – ratowniczy). Okres
użytkowania tych pojazdów nie przekraczał normy eksploatacyjnej określonej w zarządzeniu
komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej z wyjątkiem samochodu SRt.

Pojazdy

Marka

Rodzaj

Rok produkcji

Norma
eksploatacji

Czas
użytkowania
w latach

Przekroczenie
normy

Wykaz pojazdów przedstawia poniższa tabela:

gaśnicze

Scania
Renault

GCBA 5/32
GBA 2,5/24

2010
2012

15
12

10
8

-

SRt
SHD 25

1989
2006

15
20

31
14

16
-

SLKw

2013

12

7

-

specjalne

Steyr
Man
Mercedes
Vito
Volkswagen
Crafter
Volkswagen
Amarok

SLKw

2019

12

1

-

SLRR

2019

10

1

-

Dodatkowo komenda eksploatowała trzy pojazdy operacyjne. Były to pojazdy Opel
Astra, Dacia Logan oraz Skoda Yeti. Czas eksploatacji dwóch pojazdów przekroczył normę
eksploatacyjną tj. Opel Astra o 9 lat, Dacia Logan o 4 lata. Podjęto decyzję o nieodpłatnym
przekazaniu ich do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w celu dalszego użytkowania. Opel
Astra został przekazany do OSP Świętochłowice 1, a Dacia Logan do OSP Katowice Zarzecze.
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 33 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. 46.000 zł. oraz ze środków finansowych z budżetu
miasta za kwotę 9.000 zł.
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W zakresie prac remontowych w roku 2020 zostały wykonane trzy zadania na łączną
kwotę 190.400 zł. ze środków finansowych budżetu państwa i miasta:
a) Remont dachu budynku komendy poprzez pokrycie go blachą trapezową koszt
143.000 zł. Wykonanie prac podzielono na dwa etapy. Koszt pierwszego to 23.000 zł,
który został wykonany do końca 2020 r. Koszt drugiego to 120.000 zł, który zostanie
wykonany do 20.04.2021 r.;
b) Remont pomieszczenia łazienki na parterze w JRG koszt 27.400 zł;
c) Remont automatyki sterowania bram oraz instalacji radiowęzła i wyświetlaczy
alarmowych koszt 20.000 zł;

d) Ze środków finansowych KW PSP w Katowicach został zakupiony za kwotę 23.800 zł
ratowniczy skokochron SP-16 Vetter oraz przenośny wentylator oddymiający
akumulatorowy EX50Li za kwotę 21.200 zł;
e) Dodatkowo ze środków budżetu państwa i własnych środków finansowych został
zakupiony sprzęt ratowniczy i środki chemiczne za kwotę około 162.500 zł takie jak:
agregat prądotwórczy, kamizelki asekuracyjne, nosze aluminiowe, przyrząd
ewakuacyjno-ratowniczy RollGliss, ubrania gazoszczelne CPS 7900 Dräger, miernik
wielogazowy Dräger X-am 2500 EX, motopompa pływająca Posejdon II, adapter
do masek z filtropochłaniaczami, drabina słupkowa, drabina nasadkowa Hooligan,
bosak ciężki i podręczny, pokrowce na butle, kombinezon ochronny przeciw owadom,
automatyczny chwytak na psy, tłumice, nożyce do drutu, maski filtrujące, prądownica
pianowa PP4, zasysacz liniowy, rozdzielacz kulowy, zbieracz, prądownica wodna
prosta, kurtyny wodne, przełączniki, prądownica wodno-pianowa.
XXII.

Działalność Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego funkcjonującego
w strukturach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Świętochłowicach.

PCZK działa w oparciu o „Plan Zarządzania Kryzysowego miasta Świętochłowice” oraz
procedury „Tablica Informacyjna” i „Wezwania”. Poniżej prezentowany jest wykaz istotnych
zdarzeń, które nastąpiły w roku 2020, a stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
lub życia mieszkańców:

a) Silne wiatry w dniach 23/24 lutego spowodowały 6 zdarzeń – wiatrołomy, uszkodzenie
b)
c)
d)
e)
f)

dachu budynku oraz uszkodzenie samochodu przez spadające dachówki;
Intensywne opady deszczu w dniu 18 czerwca spowodowały 11 zdarzeń – zalania
w budynkach na skutek nieszczelności w poszyciu dachowym oraz niedrożności
kanalizacji, zalanie warsztatu oraz dróg;
Awarie techniczne które spowodowały katastrofy budowlane – 4 zdarzenia;
Awarie techniczne związane z siecią wodnokanalizacyjną – 4 zdarzenia;
Awarie techniczne związane z siecią gazową – 9 zdarzeń;
Awarie techniczne związane z siecią elektroenergetyczną – 18 zdarzeń.

Zestawienie działań związanych
infrastruktury komunalnej w roku 2020:

z

nieprawidłowościami

w

funkcjonowaniu
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a) Oświetlenie uliczne – 29 interwencji. Interwencje obejmowały współdziałanie z Biurem
Dróg i Mostów (BDiM), Tauron Energia, MPUK;
b) Sygnalizacja świetlna – 31 interwencji. Interwencje obejmowały współdziałanie
z BDiM, Elektroserwis, Tramwaje Śląskie;
c) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie pionowe i poziome –
26 interwencji. Interwencje obejmowały współdziałanie z BDiM, MPUK;
d) Kanalizacja miejska – 19 interwencji. Interwencje obejmowały współdziałania z BDiM,
CHŚPWiK, MPUK, PPUH Kozera;
e) Drogi i chodniki – 18 interwencji. Interwencje obejmowały współdziałania z BDiM,
Tramwaje Śląskie, MPUK.
Zestawienie zdarzeń w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:
Miesiąc

Liczba interwencji

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Suma

103
73
87
89
90
130
119
92
102
94
82
106
1167

Zestawienie zdarzeń w poszczególnych miesiącach z rozbiciem na dzielnice
przedstawia się następująco:

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień

Centrum

Chropaczów

Lipiny

Piaśniki

Zgoda

Zdarzenia
ogólnomiejskie

50
27
39
35
26
42
51
27
24

19
14
15
19
26
35
23
30
26

17
16
15
16
16
14
17
13
21

8
7
9
9
9
17
14
16
16

7
9
9
7
13
21
13
6
15

2
0
0
3
0
0
0
0
0
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Październik
Listopad
Grudzień
Suma

40
39
53
453

16
13
16
252

13
19
14
191

13
6
11
135

12
5
11
128

0
0
0
5

Zestawienie poszczególnych rodzajów zdarzeń:
Rodzaj interwencji

Liczba interwencji

Awarie elektroenergetyczne
Awarie gazowe
Awarie wodno-kanalizacyjne
Awarie ciepłownicze
Awarie teleinformatyczne
Nielegalny pobór prądu
Nieprawidłowości w działaniu oświetlenia ulicznego
Nieprawidłowości w działaniu sygnalizacji świetlnej
Nieprawidłowości oznakowania pionowego/poziomego oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu
Nieprawidłowości w działaniu systemu kanalizacyjnego miasta
Uszkodzenia nawierzchni dróg i chodników
Uszkodzenia budynków i obiektów
Wysypiska oraz wraki na terenie miasta
Akcja "Zima" oraz oczyszczanie miasta
Usuwanie zwierząt
Usuwanie owadów
Podtopienia i zalania
Zalegające nawisy śnieżne i sople
Pochylone i powalone drzewa oraz nadłamane konary
Otwarcie pomieszczeń
Zdarzenia drogowe
Zdarzenia budowlane
Zdarzenia chemiczne
Zdarzenia biologiczne
Zdarzenia promieniotwórcze
Pożary mieszkań
Pożary pomieszczeń w budynkach
Pożary pomieszczeń wolnostojących

22
17
48
6
14
3
29
31
26
19
19
23
0
59
194
35
25
0
54
72
45
5
1
0
0
13
17
3
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Pożary odpadów
Pożary roślinności
Pożary inne
Zadymienia
Zdarzenia związane z tlenkiem węgla
Sprawy dla Policji
Sprawy dla Ratownictwa Medycznego
Sprawy dla Straż Miejskiej
Zdarzenia różne
Zdarzenia fałszywe
Poważniejsze zdarzenia w 2020 roku:

76
22
11
53
49
19
7
4
92
54

a) 28 stycznia – nieznana substancja na stawie „Wojskowym” przy ul. Szkolnej;
b) 23 luty – zerwana część poszycia dachowego budynku przy ul Armii Krajowej 5. Brak
osób poszkodowanych;
c) 1 marca – zawalenie jednej ściany z budynku – pustostanu przy ul. Świdra 12. Brak osób
poszkodowanych;
d) 19 marca – zawalenie się części stropów w budynku – pustostanie przy ul. Świdra 12.
Brak osób poszkodowanych;
e) 9 maja – nieszczelność instalacji gazowej w budynku przy ul. Pileckiego 26/4.
Ewakuowano 16 osób. Jedna osoba zabrana do Szpitala;
f) 19 maja – utonięcie mężczyzny w stawie „Zacisze”;
g) 26 maja – niewybuch w budynku przy ul. Barlickiego 20B. Budynek opuściło 12 osób,
które powróciły do swoich mieszkań. Niewybuch został usunięty;
h) 1 lipca – zawalenie się części dachu w budynku – pustostanie przy ul. Wyzwolenia 28.
Brak osób poszkodowanych;
i) 12 sierpnia – odpadające cegły z dachu budynku przy ul. Granicznej 11. Budynek
opuściło 13 osób, które powróciły do swoich mieszkań. Brak osób poszkodowanych;
j) 18 października – tlenek węgla w mieszkaniu budynku przy ul. Barlickiego 29A/6.
Cztery osoby zostały zabrane do Szpitala;
k) 24 października – potrącenie osoby przez pociąg. Jedna osoba poniosła śmierć;
l) 15 grudnia – tlenek węgla w mieszkaniu budynku przy ul. Matejki 4/15. Trzy osoby
zostały zabrane do Szpitala;
m) 10 interwencji w związku z potrzebą udzielenia pomocy osobom przebywającym
na kwarantannie;
n) 8 interwencji w związku z informacją o podłożeniu ładunków wybuchowych
w budynkach użyteczności publicznej.
Inne działania, które realizowało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

a) Codzienne raportowanie sms o liczbie osób zakażonych zmarłych, ozdrowiałych,
w kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym w okresie 23.03 – 24.11;
b) Powiatowy trening SWiA – głośnie uruchomienie syren w dniach 3 maja oraz
16 i 19 sierpnia w ramach uczczenia rocznicy Powstań Śląskich;
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c) Wojewódzki trening SWiA – głośnie uruchomienie syren w dniu 1 sierpnia w ramach
d)
e)
f)
g)
h)

uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego;
Głośne uruchomienie syren w dniu 21 listopada w ramach treningu Renegade – Sarex;
Działania związane w wprowadzeniem II stopnia alarmowego Bravo – CRP w dniach
26 – 29 czerwca oraz 10 – 14 lipca;
Cotygodniowy cichy test syren w każdy poniedziałek;
Trening ATP-45D w dniach 4 marca, 9 czerwca, 9 września oraz 8 grudnia;
Informowanie instytucji miejskich w przypadku wstąpienia poziomu III w związku
z stanem jakości powietrza.
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Uchwały Rady Miejskiej
Według stanu na dzień 01.01.2020 Rada Miejska w Świętochłowicach liczyła
20 radnych z uwagi na fakt, iż w dniu 19.12.2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oddalający skargę
Dawida Kostempskiego na uchwałę Nr X/54/19 z 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia jego mandatu. W konsekwencji Komisarz Wyborczy w Katowicach w dniu
18.03.2020 r. wydał postanowienie w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego
Dawida Kostempskiego z listy kandydatów na radnych nr 4 - KWW Platforma/Nowoczesna –
Koalicja Obywatelska, w okręgu wyborczym nr 4, utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej
w Świętochłowicach. Jednocześnie Komisarz Wyborczy postanowił o wstąpieniu, w miejsce
Dawida Kostempskiego, Grzegorza Gniełki, kandydata z tej samej listy, który w wyborach
otrzymał kolejną największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Grzegorz Gniełka
złożył ślubowanie podczas XXVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 23.04.2020 r.
Zatem w dniu 31.12.2020 Rada Miejska w Świętochłowicach liczyła 21 radnych. W dniu
31.12.2020 r. kierownictwo Rady Miejskiej liczyło 2 osoby.
W ramach Rady Miejskiej w Świętochłowicach działało, według stanu na dzień
31.12.2020 r., 5 klubów radnych:

a) Klub Radnych "Blisko Mieszkańców" - liczący 3 członków;
b) Klub Radnych „Platforma Obywatelska RP - Koalicja Obywatelska” - liczący
4 członków;
c) Klub Radnych "Przyjazne Świętochłowice" - liczący 3 członków;
d) Klub Radnych "Ruch Ślązaków" - liczący 3 członków;
e) Klub Radnych "Razem dla Świętochłowic" - liczący 6 członków.
Dwoje radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach nie zgłosiło akcesu do żadnego
z powyższych klubów radnych. Liczba komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach
wynosiła 6, zaś liczba komisji doraźnych - 1. W roku 2020 komisje stałe Rady Miejskiej łącznie
odbyły 28 posiedzeń, w tym 7 posiedzeń wspólnych. Dodatkowo odbyło się 1 posiedzenie
komisji doraźnej do zbadania sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy Świętochłowice
w związku z Uchwałą nr 126/VIII/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (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. W trakcie roku 2020 Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji procedowała nad 3 petycjami oraz 4 skargami złożonymi przez obywateli.
W roku 2020 odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, w tym 4 z nich
zostały zwołane na wniosek Prezydenta Miasta. Liczba interpelacji i zapytań radnych Rady
Miejskiej w roku 2020 kształtowała się następująco:

a) Zapytania (tj. zapytania sesyjne złożone w punkcie „Zapytania i interpelacje
radnych”, zapytania złożone w innym niż w/w punkt, zapytania międzysesyjne
oraz zapytania złożone w trybie art. 24 ust. 2) – 123 zapytania;
b) Interpelacje (tj. interpelacje sesyjne, interpelacje międzysesyjne oraz wnioski
o charakterze interpelacji) – 107 interpelacji.
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Poniższa tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miejskiej w Świętochłowicach, podjętych
w roku 2020 wraz z informacją o rozstrzygnięciu:

1.

Numer
uchwały
XXIV/192/20

2.

XXIV/193/20

3.

XXIV/194/20

4.

XXIV/195/20

5.

XXIV/196/20

L.p.

Data

Treść uchwały

27.01.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta
Świętochłowice na 2020 rok.
27.01.2020 Uchwała w sprawie
przystąpienia Miasta
Świętochłowice do realizacji
Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” –
edycja 2019-2020.
27.01.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia
przez Miasto na prawach
powiatu Świętochłowice od
Wojewody Śląskiego zadania
z zakresu administracji
rządowej, związanego
z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej.
27.01.2020 Uchwała w sprawie planu
dofinansowania form
doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w
2020 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w
publicznych szkołach i
placówkach, dla których
organem prowadzącym jest
Miasto Świętochłowice.
27.01.2020 Uchwała w sprawie ustalenia
średniej ceny jednostki
paliwa do celów rozliczania
kosztów przewozu dzieci i
uczniów oraz rodziców w
roku szkolnym 2019/2020
w Mieście Świętochłowice.

Rozstrzygnięcia
Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody Śląskiego
nr
NPII.4131.1.227.2020
z dnia 12 marca 2020
roku uchwałę
częściowo
unieważniono.

Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody Śląskiego
nr
NPII.4131.1.224.2020
z dnia 12 marca 2020
roku uchwałę
częściowo
unieważniono.
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6.

XXIV/197/20

27.01.2020 Uchwała w sprawie zmiany
uchwały nr XXIII/188/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Świętochłowicach oraz
nadania jej statutu.

Prawomocna

7.

XXIV/198/20

27.01.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia
planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej
w Świętochłowicach
na 2020 rok.

Prawomocna

8.

XXV/199/20

Prawomocna

9.

XXV/200/20

26.02.2020 Uchwała w sprawie
przystąpienia do
nowotworzonego
stowarzyszenia
międzygminnego „Samorządy
dla Żużla”.
26.02.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XV/178/12 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie emisji obligacji
komunalnych w roku 2012
zmienionej Uchwałą
Nr XXVIII/248/16 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały
Nr XV/178/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych
w roku 2012 oraz Uchwałą
Nr IX/51/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
25 lutego 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały
Nr XV/178/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych
w roku 2012 zmienioną
Uchwałą Nr XXVIII/248/16
Rady Miejskiej

Prawomocna
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w Świętochłowicach z dnia
24 listopada 2016 r.
w sprawie emisji obligacji
komunalnych w roku 2012.
10.

XXV/201/20

11.

XXV/202/20

12.

XXV/203/20

13.

XXV/204/20

14.

XXV/205/20

26.02.2020 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
zmienionej Uchwałą Nr
IX/50/19 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 25
lutego 2019 r. 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.
26.02.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIX/344/13
Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 27
lutego 2013 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych
w roku 2013.
26.02.2020 Uchwała w sprawie
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 2020
– 2031.

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

26.02.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Prawomocna
Uchwały nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta
Świętochłowice na 2020 rok.
26.02.2020 Uchwała w sprawie
Rozstrzygnięciem
uchylenia uchwały Nr
Nadzorczym
XX/201/16 Rady Miejskiej w Wojewody Śląskiego
Świętochłowicach z dnia
nr
11 kwietnia 2016 r.
NPII.4131.1.235.2020
w sprawie organizacji
z dnia 27 marca 2020
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wspólnej obsługi przez Urząd
Miejski
w Świętochłowicach.

15.

XXV/206/20

26.02.2020 Uchwała w sprawie
organizacji wspólnej obsługi
przez Urząd Miejski
w Świętochłowicach.

16.

XXV/207/20

17.

XXV/208/20

26.02.2020 Uchwała w sprawie
określenia rozkładu godzin
pracy aptek
ogólnodostępnych
działających na terenie
Miasta Świętochłowice.
26.02.2020 Uchwała w sprawie zmiany
statutu placówki opiekuńczo
– wychowawczej typu
rodzinnego pn. Rodzinny
Dom Dziecka Nr 1
w Świętochłowicach.

18.

XXV/209/20

19.

XXV/210/20

26.02.2020 Uchwała w sprawie
podwyższenia wysokości
wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych zawodowych,
w tym rodzin zastępczych
zawodowych pełniących
funkcję pogotowia
rodzinnego.
26.02.2020 Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/168/15 Rady
Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia
21.12.2015 r.
w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania
i ustalania odpłatności
za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych świadczonych

roku uchwałę
unieważniono.

Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody Śląskiego
nr
NPII.4131.1.237.2020
z dnia 27 marca 2020
roku uchwałę
unieważniono.
Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody Śląskiego
nr
NPII.4131.1.238.2020
z dnia 27 marca 2020
roku uchwałę
unieważniono.
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20.

XXV/211/20

21.

XXV/212/20

22.

XXV/213/20

23.

XXVI/214/20

24.

XXVI/215/20

25.

XXVI/216/20

dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz
szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich
pobierania.
26.02.2020 Uchwała w sprawie ustalenia
Prawomocna
wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz
wysokości kosztów
powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia
pojazdu na rok 2020.
26.02.2020 Uchwała w sprawie nadania
Prawomocna
nazwy ulicy w
Świętochłowicach.
26.02.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Rozstrzygnięciem
uchwały Rady Miejskiej
Nadzorczym
w Świętochłowicach
Wojewody Śląskiego
nr XLVII/393/18 z dnia
nr
27 marca 2018 roku
NPII.4131.1.240.2020
w sprawie ustalenia stawek
z dnia 27 marca 2020
opłat za zajęcie pasa
roku uchwałę
drogowego dróg
częściowo
publicznych.
unieważniono.
2020-04- Uchwała w sprawie zmiany
Prawomocna
23
uchwały Nr XXV/203/20
Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 26
lutego 2020 r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 2020
– 2031.
2020-04- Uchwała w sprawie zmiany
Prawomocna
23
Uchwały nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta
Świętochłowice na 2020 rok.
2020-04- Uchwała w sprawie
Prawomocna
23
przedłużenia terminów
płatności rat podatku od
nieruchomości.
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26.

XXVI/217/20

2020-0423

27.

XXVI/218/20

2020-0423

28.

XXVI/219/20

2020-0423

29.

XXVI/220/20

2020-0423

30.

XXVI/221/20

2020-0423

31.

XXVI/222/20

2020-0423

Uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie
wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej z tytułu
rozłożenia na raty lub
odroczenia terminu płatności
podatków oraz zaległości
podatkowych stanowiących
dochód miasta
Świętochłowice.
Uchwała w sprawie
utworzenia Spółdzielni
Socjalnej "Banderoza".
Uchwała w sprawie
utworzenia Spółdzielni
Socjalnej "Majstry".
Uchwała w sprawie
utworzenia Spółdzielni
Socjalnej "Nudel Kula".
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 2020.
Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/168/15 Rady
Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 21
grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania
i ustalania odpłatności
za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych świadczonych
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz
szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody Śląskiego
nr
NPII.4131.1.460.2020
z dnia 27 maja 2020
roku uchwałę
unieważniono.
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32.

XXVI/223/20

33.

XXVI/224/20

34.

XXVI/225/20

35.

XXVI/226/20

36.

XXVII/227/20

37.

XXVII/228/20

pobierania, zmienionej
uchwałą
Nr IV/21/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
14 grudnia 2018 r.
2020-04- Uchwała w sprawie
Prawomocna
23
wyrażenia woli przystąpienia
do wspólnego prowadzenia
instytucji kultury pn. Muzeum
Powstań Śląskich
w Świętochłowicach.
2020-04- Uchwała w sprawie przyjęcia
Rozstrzygnięciem
23
programu opieki nad
Nadzorczym
zwierzętami bezdomnymi
Wojewody Śląskiego
oraz zapobiegania
nr
bezdomności zwierząt
NPII.4131.1.461.2020
na terenie Miasta
z dnia 27 maja 2020
Świętochłowice w 2020 r.
roku uchwałę
unieważniono.
2020-04- Uchwała w sprawie wzoru
Prawomocna
23
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela
nieruchomości oraz
warunków i trybu jej
składania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
2020-04- Uchwała w sprawie zmiany
Prawomocna
23
uchwały nr XVIII/135/19
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
29.05.2020 Uchwała w sprawie
Prawomocna
powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej
w Świętochłowicach,
ustalenia jej składu
osobowego i zakresu
działania.
29.05.2020 Uchwała w sprawie
Prawomocna
powołania komisji stałych
Rady Miejskiej
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38.

XXVII/229/20

29.05.2020

39.

XXVII/230/20

29.05.2020

40.

XXVII/231/20

29.05.2020

41.

XXVII/232/20

29.05.2020

42.

XXVII/233/20

29.05.2020

w Świętochłowicach,
ustalenia ich składów
osobowych
i zakresu działania.
Uchwała w sprawie
powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w
Świętochłowicach, ustalenia
jej składu osobowego i
zakresu działania.
Uchwała w sprawie
przekazania skargi
Prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Chorzowie
na Uchwałę Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
19 grudnia nr XLV/369/17
z późniejszymi zmianami
do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego
w Gliwicach.
Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/203/20 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 20202031.
Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta
Świętochłowice na 2020 rok.
Uchwała w sprawie
zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na
dofinansowanie realizacji
zadania pn. „Poprawa
jakości środowiska
miejskiego Gminy

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Uchwałą Nr
264/XV/2020
Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w Katowicach z dnia
30 czerwca 2020
roku uchwałę
unieważniono.
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43.

XXVII/234/20

29.05.2020

44.

XXVII/235/20

29.05.2020

45.

XXVII/236/20

29.05.2020

46.

XXVII/237/20

29.05.2020

Świętochłowice – remediacja
terenów zdegradowanych
i zanieczyszczonych w
rejonie stawu Kalina wraz
z przywróceniem jego
biologicznej aktywności”.
Uchwała w sprawie zmiany
uchwały w sprawie
przedłużenia terminów
płatności rat podatku
od nieruchomości.
Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/168/15 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania
i ustalania odpłatności
za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych świadczonych
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz
szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania,
zmienionej uchwałą
Nr IV/21/18 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
14 grudnia 2018 r.
Uchwała w sprawie
ponoszenia kosztów
kształcenia przekraczających
wydatki bieżące ponoszone
na jednego ucznia
w pozostałych
oddziałach szkoły.
Uchwała w sprawie
wskazania przedstawicieli
Rady Miejskiej w
Świętochłowicach
do składu Miejskiej Rady
Działalności Pożytku
Publicznego.

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

XXVIII/238/20 23.06.2020 Uchwała w sprawie oceny
stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego
Miasta Świętochłowice.
XXVIII/239/20 23.06.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta
Świętochłowice na 2020 rok.
XXVIII/240/20 23.06.2020 Uchwała w sprawie
Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na
terenie miasta
Świętochłowice.
XXVIII/241/20 23.06.2020 Uchwała w sprawie
szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
XXVIII/242/20 23.06.2020 Uchwała w sprawie zmiany
uchwały XLVII/393/18 z dnia
27 marca 2018 roku
w sprawie ustalenia stawek
opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych.
XXVIII/243/20 23.06.2020 Uchwała w sprawie
prowadzenia wraz z
Województwem Śląskim jako
wspólnej instytucji kultury
pn. Muzeum Powstań
Śląskich w Świętochłowicach.
XXVIII/244/20 23.06.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020.
XXVIII/245/20 23.06.2020 Uchwała w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna
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55.

XXVIII/246/20 23.06.2020

56.

XXVIII/247/20 23.06.2020

57.

XXVIII/248/20 23.06.2020

58.

XXVIII/249/20 23.06.2020

59.

XXIX/250/20

17.08.2020

w rejonie Drogowej Trasy
Średnicowej, linii kolejowej,
ulicy Metalowców, Wojska
Polskiego, Śląskiej
i Ceramicznej oraz granicy
administracyjnej miasta.
Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIV/195/20
Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 27
stycznia 2020 r.
w sprawie planu
dofinansowania form
doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020
r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w publicznych
szkołach i placówkach,
dla których organem
prowadzącym jest Miasto
Świętochłowice.
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 2019 rok.
Uchwała w sprawie
udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta
Świętochłowice
z tytułu wykonania budżetu
miasta za 2019 rok.
Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/203/20 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 20202031.

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

190

60.

XXIX/251/20

61.

XXIX/252/20

62.

XXIX/253/20

63.

XXIX/254/20

64.

XXX/255/20

17.08.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta
Świętochłowice na 2020 rok.
17.08.2020 Uchwała w sprawie
zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na
dofinansowanie realizacji
zadania pn. "Poprawa jakości
środowiska miejskiego Gminy
Świętochłowice - remediacja
terenów zdegradowanych
i zanieczyszczonych w rejonie
stawu Kalina wraz
z przywróceniem jego
biologicznej aktywności".
17.08.2020 Uchwała w sprawie zmiany
uchwały nr XXI/257/12 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany nazwy
Muzeum Miejskiego
w Świętochłowicach i
nadania mu statutu.
17.08.2020 Uchwała w sprawie
zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach
na ławników do sądów
powszechnych na kadencję
2020 – 2023.
07.09.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/203/20 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice
na lata 2020-2031.

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna
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65.

XXX/256/20

66.

XXX/257/20

67.

XXX/258/20

68.

XXX/259/20

69.

XXX/260/20

07.09.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta
Świętochłowice na 2020 rok.
07.09.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu
Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Świętochłowice
na lata 2020 – 2025.
07.09.2020 Uchwała w sprawie zmiany
nazwy szkoły I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana
Kochanowskiego
w Świętochłowicach.
07.09.2020 Uchwała w sprawie średniej
ceny jednostki paliwa na
terenie gminy
Świętochłowice do celów
rozliczania kosztów przewozu
dzieci oraz uczniów
niepełnosprawnych drogami
publicznymi z miejsca
zamieszkania do przedszkola,
oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, innej
formy wychowania
przedszkolnego, ośrodka
rewalidacyjnowychowawczego, szkoły
podstawowej albo szkoły
ponadpodstawowej, a także
przewozu rodzica z tego
miejsca do miejsca
zamieszkania lub pracy
i z powrotem, w roku
szkolnym 2020/2021.
07.09.2020 Uchwała w sprawie
powołania Miejskiej Rady
Seniorów
w Świętochłowicach.

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna
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70.

XXX/261/20

71.

XXXI/262/20

72.

XXXI/263/20

73.

XXXI/264/20

74.

XXXI/265/20

75.

XXXI/266/20

07.09.2020 Uchwała w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za pobyt
dziecka, maksymalnej opłaty
za wyżywienie oraz
określenia warunków
zwolnienia
od ponoszenia opłat
w żłobkach i klubach
dziecięcych utworzonych
przez gminę Świętochłowice.
28.09.2020 Uchwała w sprawie
stwierdzenia wyników
wyborów uzupełniających
ławników do Sądu
Rejonowego w Chorzowie na
okres kadencji 2020 – 2023.
28.09.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta
Świętochłowice na 2020 rok.
28.09.2020 Uchwała w sprawie
udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie prac
restauratorskich związanych
z odtworzeniem trzech okien
witrażowych w wieży kościoła
ewangelicko-augsburskiego
św. Jana Chrzciciela
w Świętochłowicach przy
pl. Ks. Raabe 1.
28.09.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia
programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności na terenie
Miasta Świętochłowice
w 2020 r.
28.09.2020 Uchwała w sprawie
określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz wysokości
środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna
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realizowanych przez miasto
Świętochłowice w roku 2020.

76.

XXXI/267/20

77.

XXXII/268/20

28.09.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia
planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej
w Świętochłowicach
na 2020 rok.
16.11.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XV/178/12 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie emisji obligacji
komunalnych w roku 2012
zmienionej Uchwałą
Nr XXVIII/248/16 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały
Nr XV/178/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych
w roku 2012 oraz Uchwałą
Nr IX/51/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
25 lutego 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały
Nr XV/178/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych
w roku 2012 zmienioną
Uchwałą Nr XXVIII/248/16
Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
24 listopada 2016 r.
w sprawie emisji obligacji
komunalnych w roku 2012
oraz Uchwałą Nr XXV/200/20
Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
26 lutego 2020 r. w sprawie
zmiany Uchwały

Prawomocna

Prawomocna
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78.

XXXII/269/20

Nr XV/178/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych
w roku 2012 zmienionej
Uchwałą Nr XXVIII/248/16
Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały
Nr XV/178/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych
w roku 2012 oraz Uchwałą
Nr IX/51/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
25 lutego 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały
Nr XV/178/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych
w roku 2012 zmienioną
Uchwałą Nr XXVIII/248/16
Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
24 listopada 2016 r.
w sprawie emisji obligacji
komunalnych w roku 2012.
16.11.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIX/344/13
Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 27
lutego 2013 r.
w sprawie emisji obligacji
komunalnych w roku 2013
zmienionej Uchwałą
Nr XXV/202/20 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia
26 lutego 2020 r. w sprawie
zmiany Uchwały
Nr XXIX/344/13 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 lutego 2013 r.

Prawomocna
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w sprawie emisji obligacji
komunalnych w roku 2013.

79.

XXXII/270/20

80.

XXXII/271/20

16.11.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLIV/484/14
Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 22
stycznia 2014 r.
w sprawie emisji obligacji
komunalnych w roku 2014.
16.11.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/7/14 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie emisji obligacji
komunalnych w roku 2014
zmienionej Uchwałą
Nr XLVII/391/18 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały
Nr II/7/14 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
1 grudnia 2014 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych
w roku 2014

Prawomocna

Prawomocna
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81.

XXXII/272/20

16.11.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/203/20 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Świętochłowice
na lata 2020-2031.

Prawomocna

82.

XXXII/273/20

16.11.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta
Świętochłowice na 2020 rok.

Prawomocna

83.

XXXII/274/20

16.11.2020 Uchwała w sprawie podatku
od środków transportowych
w 2021 r.

Prawomocna

84.

XXXII/275/20

Prawomocna

85.

XXXIII/276/20

86.

XXXIII/277/20

16.11.2020 Uchwała w sprawie zawarcia
porozumienia
międzygminnego
dotyczącego współdziałania
gmin Chorzów,
Świętochłowice i Katowice
w celu wyznaczenia
aglomeracji Chorzów –
Świętochłowice.
30.11.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/203/20 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice
na lata 2020-2031.
30.11.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta
Świętochłowice na 2020 rok.

Prawomocna

Prawomocna

197

87.

XXXIII/278/20

88.

XXXIII/279/20

89.

XXXIII/280/20

90.

XXXIII/281/20

91.

XXXIII/282/20

92.

XXXIII/283/20

30.11.2020 Uchwała w sprawie
wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie
miasta Świętochłowice
w 2021 r.
30.11.2020 Uchwała 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.
30.11.2020 Uchwała w sprawie uchylenia
uchwały Rady Miejskiej
w Świętochłowicach nr
IX/81/15 z dnia 29 kwietnia
2015 r., w sprawie ustalenia
opłat za usługi cmentarne
na cmentarzu komunalnym
w Świętochłowicach.
30.11.2020 Uchwała w sprawie ustalenia
opłat za usługi cmentarne
na cmentarzu komunalnym
w Świętochłowicach.
30.11.2020 Uchwała w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXV/301/12 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie odbierania
odpadów od właścicieli
nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady
komunalne.
30.11.2020 Uchwała w sprawie
postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,
które w części stanowią

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna
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93.

XXXIII/284/20

30.11.2020

94.

XXXIII/285/20

30.11.2020

95.

XXXIII/286/20

30.11.2020

96.

XXXIII/287/20

30.11.2020

nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość,
na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
Uchwała w sprawie
określenia górnych stawek
opłat od właścicieli
nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości
ciekłych oraz od właścicieli
nieruchomości, którzy nie
są obowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
na rzecz gminy.
Uchwała w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru
Miasta Świętochłowice
położonego w rejonie ulic:
Chorzowskiej, Przemysłowej,
Drogowej Trasy Średnicowej
oraz zachodniej granicy
administracyjnej miasta.
Uchwała w sprawie nadania
nazwy ulicy w
Świętochłowicach.
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 2021.

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna
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97.

XXXIII/288/20 30.11.2020 Uchwała w sprawie
określenia wysokości i zasad
ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących
żłobki i kluby dziecięce na
terenie Miasta
Świętochłowice.

98.

XXXIII/289/20

99.

XXXIII/290/20

100.

XXXIII/291/20

101.

XXXIII/292/20

30.11.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXX/261/20 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za pobyt
dziecka, maksymalnej opłaty
za wyżywienie oraz
określenia warunków
zwolnienia od ponoszenia
opłat w żłobkach
i klubach dziecięcych
utworzonych przez gminę
Świętochłowice.
30.11.2020 Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVI/221/20
Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 23
kwietnia 2020 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 2020.
30.11.2020 Uchwała w sprawie Programu
Wspierania Rodziny i Pieczy
Zastępczej
w Świętochłowicach
w latach 2021-2023.
30.11.2020 Uchwała w sprawie
określenia rozkładu godzin
pracy aptek
ogólnodostępnych
działających na terenie
Miasta Świętochłowice.

Uchwałą Nr
25/II/2021 Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w Katowicach z dnia
19 stycznia 2021
roku uchwałę
unieważniono.
Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna
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102. XXXIV/293/20 21.12.2020 Uchwała w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta
Świętochłowice na 2021 rok.
103. XXXIV/294/20 21.12.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/203/20 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Świętochłowice
na lata 2020-2031.
104. XXXIV/295/20 21.12.2020 Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta
Świętochłowice na 2020 rok.
105. XXXIV/296/20 21.12.2020 Uchwała w sprawie
przekazania do
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego
w Gliwicach skargi Wspólnoty
Mieszkaniowej przy
ul. Sudeckiej 10a-10b
w Świętochłowicach.
106. XXXIV/297/20 21.12.2020 Uchwała w sprawie zmiany
uchwały nr XVIII/135/19
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty.
107. XXXIV/298/20 21.12.2020 Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVI/225/20
Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 23
kwietnia 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela
nieruchomości.

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna
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108. XXXIV/299/20 21.12.2020 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 2021.
109. XXXIV/300/20 21.12.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021.
110. XXXIV/301/20 21.12.2020 Uchwała w sprawie przyjęcia
i realizacji
Świętochłowickiego
Programu Działań na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
na lata 2021-2028.
111. XXXIV/302/20 21.12.2020 Uchwała w sprawie zmiany
uchwały XXXI/267/20 z dnia
28 września 2020 r. w
sprawie przyjęcia planów
pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w
Świętochłowicach.
112. XXXIV/303/20 21.12.2020 Uchwała w sprawie
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 20212036

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna

Prawomocna
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