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Szanowny Pan

Leszek Szczotka

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Pszczynie

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U.

z 2020 poz. 713) w załączeniu przekazuję Raport o stanie gminy Pszczyna za rok 2021.
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Dariusz Skrobol

Burmistrz Pszczyny

 

  
Szanowni Państwo, \

drodzy Mieszkańcy gminy Pszczyna,
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Urzqd Miejski w Pszczynie
Rynek 2. 43-200 Pszczyna

pszczyna@pszczyno.p|

foto: Andrzej Grynpeter,
archiwum urzędu.

Skład i opracowanie graficzne:
_ Agencja DIMEIDIA
kontakt@dimedicpl 
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Sokroturlal Iurmlslrzu:
I piętro, pokój 100
tel.: 32 449 39 99
fax: 32 449 39 55

Sekretarz Gmlny:
urszula PIosIur
I piętro, pokój 109
tel.: 32 449 39 58
fax: 32 449 39 55

skarbnlk Gminy: Arłur
Krawczyk
I piętro, pokój 104

tel.: 32 449 3919
fax: 32 449 39 55

Bluro Prasovu: Plon Lupu,
Oskar Piecuch
I piętro, pokój 107
tel.: 32 449 39 80

WydzlaI Finansowy: ZoHa
Lubsku - naczelnik
II piętro, pokój 213
tel.: 32 449 39 03
fax: 32 449 39 55

WydlluI Flnnnsowy - Kasa
parter, pokój 10
tel.: 32 449 39 O7, 32 449 39 08

Wydział Finansowy — Płace/
Księgowość:
I piętro, pokój 117,118
tel.: 32 449 39 01, 32 449 39 D2

Wydzlul Podatkowy: Kalnrzynu
Szalron - naczelnik
Ill piętro, pokój 301
tel.: 32 449 39 31

Wydzlal Podatkowy:
I piętro, pokój 119
tel.: 32 449 39 04, 32 449 39 22
II piętro, pokój 212
tel.: 32 449 39 65
„...u-......"

WydlIaI Geodezji
l Gospodarki Gruntqml:
Zblgnlow zywo" - nuculnlk
parter, pokój 6
tel.: 32 449 39 14
fox: 32 449 39 55
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WydzIaI Goodall
I Bmpodarkl Gruntami:
parter, pokój 7, 8
tel.: 32 449 39 09, 32 449 3910

wydział Gospodarkl
Komunalne]: Kulanynu
Huptys - nucnlnlk
III piętro, pokój 302
tel.: 32 449 39 46
fax: 32 449 39 55

Wydzial Gospodurkl
Komunalne]:
III piętro, pokój 302, 303

49 3912, 32 449 3913

Wydział Gospodarki
Komunalnll- Wywóz śmiocl:
III piętro, pokój 303

  

 

Wydzial lnmstycjl I Zumówloń
Publicznych: Monlka
Kalkowskn - naczelnlk
1 piętro, pokó]120,121
tel.: 32 449 39 56, 32 449 39 32
tel.: 32 449 39 33

Wydział organizacyjny
| Kadr: Agnieszka Sekta - p.o.
nuculnlka
I piętro, pokój 110
tel.: 32 449 39 25, 32 449 39 21,

32 449 39 24, 32 449 39 54, 32

449 39 99

fux‘ 32 449 39 55

WydzlaI Prawny: Olga
Jurczyk - naczelnlk
I piętro, pokój 106, 108
tel.: 32 449 39 49, 32 449 39 36,
32 449 39 37
fax: 32 449 39 55

 



   

 

Wydzial Spruw
Obywatelskich; Jaroslaw

Kosnbudzkl - naczelnlk
parter, pokój 25
tel.: 32 449 39 40

fox‘ 32 449 39 55

wydzlal Spraw Obywalalsklch
- Dowody nlobłsu:
parter, pokój 23
tak 32449 39 41 32 449 39 71

 

Wy
- Ewidencja Iudnoścl:
parter, pokój 19
tel.: 32 449 39 42, 32 449 39 72

Wydzlul Spraw Obywutolsklch
- Dziulalnoéé Gospodarcza
parter, pokój 19
tel.: 32 449 39 42, 32 449 39 72
...-............

Wydzld Urbanlslykl
I Architektury: Anna
Krzystollk — nuczelnlk
porter, pokój 1, 2
tel.: 32 449 39 27, 32 449 39 28,
32 449 39 29
fax: 32 449 39 55

Mkjskl Konsorwulor
Zabytków: Buntu Sarnecka-
Uzlulko
budynek B II piętro pokój 211
tel. 32 449 39 75
................

Wydzial Polltykl Społeczno]:
lucja Foltyn - nacxelnlk
ul. Dworcowa 30
(91.132 449 38 77, 32 449 38 78
fax: 32 449 39 55

Wydllal Ośwluty: Mugdulonu
Czarnecka — nuctolnlk
ul. Zdrojowa 4
tel. 32 210 40 67, 32 210 28 56, 32

210 28 57, 32 210 28 58, 32 210

28 59

fax: 32 449 39 55

 

Wy
Orlik ~ naczalnlk
II piętro, pokój 203
tel.: 32 449 39 20
fax: 32 449 39 55

Wydzlal Ochrony środowlsku:
Marcln Sosna - naculnlk
ul. Dworcowa 30
tel.: 32 449 38 75, 32 449 38 71

fax: 32 449 39 55

Urząd Stanu Cywilnego: Beata

Rolmus - kierownik
ll piętro, pokój 214, 215, 216
tel.‘ 32 449 39 39, 32 449 39 38,

32 449 39 45

 

Straż Mlojsku: Artur Krzyżaniak
- komendant
ul. Zdrojowa 4
tel.: 32 210 43 73, 602 570 838,

32 210 28 50
fax: 32 210 43 73, 32 449 39 55

Roleta: Kuncolarylny:
Katarzyna Gomulklowlcz-
Górncku- p.@. klorownlka
ul Rynek 2 parter, pokój 4 (Biuro
Obsługi Klienta)
ul. Bednorza 16 (archiwum
zakładowe)
tel.: 32 449 39 00 (Biuro
Obsługi Klienta), 32 447 03 77
(archiwum zakładowe)
fax‘ 32 449 39 55

m;!aruł lokulowy: Barbara
Holblk- klerownlk
I piętro, pokój 114
tel.: 32 449 39 26
fox: 32 449 39 55
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Rnf'rut ds. Jakości Powlctrza:
Magdalena Polok - klorownlk
ul. 3 Maja 11
tel.: 32 449 39 50

fax: 32 449 39 55
................

Rotoru: Rolnlctwu: Waldemar
Llpus - khrownlk
ul. Rynek 2, III piętro,
pokój nr 3023
tel,: 32 449 39 78
fax: 32 449 39 55

Reform Promocll: Marta
Wosolowska - kierownik
|||. Piastowska 24/1
tel.: 32 449 39 43, 32 449 39 63

fax: 32 449 39 55

Rotoru: Rozwoju I Funduszy
Europejskich: Adam Kuś -
klorownlk
II piętro, pokój 204
tel.: 32 449 39 48
fax: 32 449 39 55

Rekrut Zarządzania
Kryzyaowogo: zdzlałuw
Gryghr - klorownlk
ul. Zdrojowa 4
tel.: 32 210 45 57, 32 447 08 00

fax: 32 447 08 OO

Return! Audytu Wewnętrznego
I Kontroli: Jarosław Mejsuk -
klarownlk
ul. Dworcowa 30
tel.: 32 449 38 74

fax: 32 449 39 55

lluro Rudy Mlojsklo]:
Katarzyna Pękala - klorownlk
II piętro, pokój 205
tel. 32 449 39 35
fax: 32 449 39 34

Impoktor Ochrony Danych:
Plotr Kos!
ul. Dworcowa 30
tel. 32 449 39 69

 

fax: 32 449 39 55

 

Bczploczońslwo I nglonu
Pracy: Andrzej Lubski
ul. Dworcowa 30
tel.: 32 449 38 76
fax: 32 449 39 55
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Administracja Zasobów
Komunalnych: Gubllelu
Januszewska
Łąka uI. Sznelowiec 12
tel.: 32 210 34 64, 32 210 35 29

fa 32 210 34 64

Mlojskl Zakład ZIoI-nl
w Pszczynla: Jucnk Lebioda
ul. Francuska 16
tel.: 32 210 3615
fax: 32 210 3615

Miejski ośrodek Rskroccll
I Sportu: Slawomir Kowalskl
ul. Basztowa 1
tel.: 32 210 38 77
fax: 32 210 38 77

Mlcjsko-Powlutowu Blbllotoka
Publiczna: Teresa Muslk
uI. Piostowsku1
1:91:32 210 42 44

fax: 32 210 42 44

Ośrodek Pomocy Spoleczna]:
Sonlu Murokwlu
ul. Kilińskiego 50
tel.: 32 210 5810

fax: 32 210 41 73

Pszczyńskl Ośrodek
Rohubllltucyjno-
Terapeutyczny: Urszula
Slypułu
ul. Antesa 1
tel.: 32 210 56 84, 32 210 34 69
fa ' 32 210 34 69

Pszczyńskle Centrum Kultury:
Michal czornok
ul. Piastowska 1
tel.: 32 210 45 51

fax: 32 210 45 51

Pszczyńskl Zarzqd Edukacji:
Katarzyna Gabryś - dyruktor
ul. Zdrojowa 4
tel.: 32 210 2193

fa 32 210 21 93 wew. 118

źlohnk Miolskl: Barbara
Zbljowska - dyrektor
ul. Kazimierza Wielkiego 5
teI/fax: 32 210 41 54

'IO
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SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY

Aguncla Ralwoju l Promocji
110ml Pszczyńskiej Sp. 1 0.0.:
Jacek Futyk - prezes
ul. 3 Maja 9
tel.: 32 210 35 65, 32 212 8131

fax: 32 210 35 65

Przod . stwo Inżynlorll
Komunalne] Sp. z o.o.:
Wojciech Solik
ul. Zdrojowa 4
tel.: 32 210 20 86, 32 21013 72
telefon alarmowy całodobowy:
994
fax: 32 326 30 30

Pszczyfiskla Towarzystwo
Budownictwa Spolocznogo Sp.
z 0.0.: Wojciech Studllcńskl
uI. Jana Kilińskiego 50
tel.: 32 212—85-55, 32 449-03—26

fax: 32 212-85-55
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Archiwalne zdlęcle z I sesjl Rudy
Mlelskla] kadencji 2018 — 2023

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
Gmina Pszczyna posiada status
gmlny mlejsko-wiejskie].

W jej skład wchodzi miasto Pszczyna
podzielone na:

. 12 osledll: Stare Miasto, Śródmieście, Siedlice,
Piastów, Ignacego Daszyńskiego, Powstańców
Śląskich, Józefa Piłsudskiego, Podstorzyniec, Polne
Domy, Kolonia Jasna, Kępa, Stara Wieś;
- 12 sołectw: Brzeźce, Czarków, ćwiklice,
Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, Rudołtowice,

Studzienice, Studzionka, Wisla Małe i Wisla Wielko,

GMINNE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE

@
@
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Miejski Zakład Zieleni

w Pszczynie,

Miejski ośrodek Rekreacji

I Sportu w Pszczynie,

Żłobek Miejski
w Pszczynie,

ośrodek Pomocy Spolecznej
w Pszczynie,

Administracja Zasobów

Komunalnych w Pszczynle,

Pszczyński Zurzqd Edukacji
w Pszczynie.
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Gmina Pszczyna charakteryzuje się szczególnym położeniem względem głównych
ośrodków przemysłowych i turystycznych regionu. Zlokalizowana jest w południowej części
Województwa Śląskiego, pomiędzy Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, (: Beskidumi,

a także pomiędzy Krakowem l Oświęcimiem na wschodzie oraz Rybnickim Okręgiem
Przemysłowym na zachodzie.

Gmina Pszczyna jest częścią Powiatu Pszczyńskiego i graniczy od zachodu
z gminami Pawłowice i Suszec, od północy z gminami Pawłowice,

Suszec, Kobiór, od wschodu z gminami Miedźna i Bojszowy,
od południa 2 gminami Goczałkowice—Zdrój, Strumień,

Czechowice—Dziedzice i Bestwina.  



 



IMIONA NAJPOPULARNIEJSZE:
Zuzanna, Hanna, Emilia, Jan, Jakub, Aleksander.

IMIONA ORYGINALNE:
Gemma, Kira, Adelina, Liwiana, Makarena,
Ludomira, Lara, Hugo.

770
Liczba zarejestrowanych
urodzeń

703
Liczba zarejestrowanych
zgonów

291
@@ -Llczbo zawartych z obcokrajowcami — 9

małżeństw - w tym małżeństwa
cywilne - 112
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W CZASIE PANDEMII
COVlD-19



  

Rok 2021, podobnie juk większość
miesięcy 2020 roku, przebiegał pod
znakiem pandemii COVID—19.Jejwp1yw
na kwestie spoleczno—ekonomiczne był
olbrzymi. Pcmdemia była dla wszystkich
lekcją i wyzwaniem. Również od
samorządu wymagała wprowadzenia

wielu zmian w organizacji pracy oraz
realizacji dodatkowych zadań.

Jednym z takich działań było organizacja

punktów szczepień. W 2021 roku na terenie

gminy Pszczyna funkcjonowało 7 takich miejsc

zlokalizowanych w ośrodkach zdrowia w:

Pszczynie, Brzeźcach, Czarkowie, ćwiklicach oroz

w Studzionce. Z biegiem czasu uruchomiono

kolejne: na terenie Powiatowego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Pszczynie, a następnie w dwóch

aptekach w Pszczynie.

Ponadto 30 razy na terenie gminy zorganizowane

zostały mobilne punkty szczepień. Zazwyczaj
towarzyszyły one wydarzeniom kulturalnym

i artystycznym. Mobilne punkty szczepień były

pnygotowywcme zarówno na terenie miasta, jak

i sołectw. Skorzystać z nich można było zatem

nie tylko w Pszczynie, ale także w: Czurkowie,

ćwiklicoch, Jonkowiccch, Łqce, Piosku, Porębie,
Rudołtowicclch, Studzieniccch, Studzionce. Wiśle

Małej i Wiśle Wielkiej.

Warto dodać, że gmina podjęła się transportu

do punktów szczepień osób mających trudności

w samodzielnym dotarciu, w tym osób

Z niepelnosprawnoéciumi. Talkie zapotrzebowanie
można było zgłaszać telefonicznie. Transport

realizowały: Stowarzyszenie Grupa Ratownicza

HKR z Pszczyny oraz Straż Miejska w Pszczynie. Do

31 grudnia 2021 roku wykonano 35 transportów

osób deklarujących niepełnosprawność

oraz 65 transportów osób

zgłaszających obiektywne

trudności w dotarciu do

#szcmmmg '
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Urząd IV"

W '

Istotnym elementem w przeciwdziałaniu

pandemii było także działalność informacyjno

związana z COVID-19. Prowadzona była ona

na bieżąco zarówno w formie bezpośrednich

konsultacji z urzędnikami, jak i również poprzez

stronę internetową i media społecznościowe,

Zgodnie z decyzjq Wojewody Śląskiego urząd

podjął się także działań promocyjnych, które

miały na celu zwiększenie liczby mieszkańców

poddających się szczepieniu.

Reasumując, do dnia 31 grudnia 2021 roku

zaszczepionych jedną dawką zostało 30381

osób (57,51% wszystkich mieszkańców gminy),
natomiast w pełni zaszczepionych — 29272 osób

(55,42% wszystkich mieszkańców gminy).

Co ważne, przez cały okres stanu epidemii Urzqd

Miejski w Pszczynie był otwarty dla mieszkańców.
Realizował swoje zadania na bieżąco. Na terenie

budynków urzędowych obowiązywał reżim

sanitarny. Zgodnie z wytycznymi wymagune

były: zachowanie odpowiedniego dystansu od

innych osób, noszenie maseczki, w taki sposób,

aby zakrywała usta i nos, a także dezynfekcję

qu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
i zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania COVID-IS,

mieszkańcy byli proszeni o umówienie wizyty

telefonicznie.

Straż miejska decyzją wojewody śląskiego

pracowało pod zwierzchnictwem Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie. Wśród zadań

zleconych straży byłu kontrola osób objętych

kwcruntunnq na terenie gminy Pszczyna.

Osobną kwestiq było organizacja nauki

w szkołach prowadzonych przez gminę.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz

ogólnopolskich wytycznych uczniowie pobierali

lekcje stacjonarnie, zdalnie |ub w formie

hybwdowej.
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RADA MIEJSKA - ORGAN WŁADZY
UCHWAŁODAWCZEJ

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy
jest Roda Miejska w Pszczynie, w skład której
wchodzi 23 radnych. Po raz pierwszy Rada pracuje
w pięcioletniej kadencji 2018-2023. Przy Radzie
Miejskiej w Pszczynie dziaia 6 komisji,

W Radzie Miejskiej w Pszczynie dziala 6
Komisji:

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
3. Komisja Budżetu,
4. Komisja Gospodarki,
5. Komisja Spraw Spoiecznych,
6. Komisja Sportu i Kultury Fizycznej.

- Zgodnie z zukresem działania przyjętym uchwałą
Rady Miejskiej w Pszczynie oraz przyjętymi przez
poszczególne Komisje Rady planami pracy w 2021
roku:

Komisja Rewizyjna przeprowadziło 6 kontroli na
14 posiedzeniach.

Rada Miejska w Pszczynie na sesji dnia 21
pażdziernika 2021 r. przegłosowaic wniosek
o zlecenie kontroli doraźnej w sprawie
nieprawidłowości i naruszeń uchwuiy Rady
Miejskiej w Pszczynie oraz zarządzenia Burmistrza
Pszczyny dotyczących Pszczyńskiego Budżetu
Obywatelskiego 2022.

W toku przeprowadzanych kontroli Komisja
Rewizyjna nie sformułowała wniosków do
burmistrza Pszczyny, sformuiowuia 1 wniosek
do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium
burmistrzowi Pszczyny.

Komisja Skarg, Wnioskówi Petycji
przeprowadziła 19 posiedzeń komisji podczas,
których sformułowano 2 wnioski, rekomendacje,
zaleceniu do organu wykonawczego:

- rekomendację, oby podczas realizacji
inwestycji drogowych na terenie gminy
Pszczyna organ wykonawczy szczegółowo
analizował potrzeby w zakresie oświetleniu
dróg publicznych,

- wniosek do burmistrzu Pszczyny
o przygotowanie projektu uchwały w sprawie
zasud stosowanych przy nadawaniu nazw
ulicom, piocom i innym terenowym obiektom
publicznym oraz drogom wewnętrznym
w gminie Pszczynu.

Komisja Budżetu Rady Miejskiej w Pszczynie
przeprowadziła 18 posiedzeń, w tym 6 posiedzeń
wspólnych z Komisjq Gospodarki, Komisją
Spraw Spoiecznych i Komisją Sportu i Kultury
Fizycznej,1 posiedzenie wspólne Z Komisją Spraw
Społecznych, 1 posiedzenie wspólne z Komisją
Gospodarki oraz 1 posiedzenie wspólne z Komisją
Spraw Spoiecznych.

PSZCZYNA —

Komisja Guspodurki Rady Miejskiej
w Pszczynle przeprowadziio 19 posiedzeń, w tym 6
wspólnych posiedzeń z Komisją Budżetu, Komisją
Spraw Społecznych oraz Komisją Sportu i Kultury
Fizycznej i 1 posiedzenie wyjazdowe.

Komisja Spraw Społecznych Rudy Miejskie]
w Pszczynie w 2020 roku przeprowadziła 19
posiedzeń, w tym 6 wspólnych z Komisją Budżetu,
Komisją Gospodarki i Komisją Sportu i Kultury
Fizycznej, 1 wspólną z Komisjq Budżetu i 1 wspólną
2 Komisju Sportu i Kultury Fizycznej.

Komisja sportu i Kultury Fizycznej
Rady Miejskiej w Pszczynie w 2020 roku
przeprowadziło 19 posiedzeń, w tym 6 wspólnych
z Komisją Budżetu, Komisją Gospodarki i Komisją
Spraw Społecznych i 1 wspólne z Komisjq Spraw
Spoiecznych.

W 2021 roku Rada Miejska w Pszczynie
obradowała nu 15 sesjach, które odbyły się na 15
posiedzeniach, nu których podjęia 148 uchwał.

Z uwagi no sytuację COVID—owq większość
obrad przeprowadzona została w zdalnym trybie
obradowania.

Uchwały podejmowane przez Radę Miejską
w Pszczynie sq realizowane na bieżąco,
(: sprawozdanie z ich realizacji przedkładane jest
radnym co kwurtul.

Podejmowane uchwały podlegają weryfikacji pod
względem zgodności z przepisami prawa przez
organy nadzoru, którymi sq Wojewoda Śląski oraz
w przypudku uchwal o charakterze finansowym
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

TRANSMISJE RADY MIEJSKIEJ

Nu Portalu Mieszkańca pod adresem:
www.pszczynu.eses]u.pl mieszkańcy mogq
śledzić bezpośrednie transmisje z obrad Rady
Miejskiej w Pszczynie. Tum również znujdujq się
archiwalne nagrania.

O STANIE GMIN   



   

    

unlllflllulnul
Il lflfiflflllilll

'N VGWI . HEIDI

\ \ Pszczgna
, / PERLA KSIĘŻNEJ DAISY



Uchwuoq Nr xxvn/asolzo Rudy
Miejski.] w Pszczynie : dnia 17 grudnia
2020 r. uchwalono budżet gmlny no
2021 rolę w którym ustalono dochody
gmlny w kwocie 306.811.9241 (w tym
bieżąco 285769404 21 i majątkowe
21.042.520 21) | wydatki budżetu
w kwocie 323.701.773,13 zł (w tym
blcżqco 275335657,” 1H majątkowe
47.766.116 11).

Uchwałą Nr xxvu/aso/zo Rady
Miejskiej w Pszczynlo : dniu 17 grudnia
2020 r. uchwalono budżet gmlny na
2021 rok, w którym ustalono dochody
gminy w kwoclo 306311.924 (w tym
bieżące 285.769.1104 zl I mulqtkowe
21.042.520 :1) 1 wydatkl budżetu
w kwocie 323.701.773,13 11 (w tym
blożqce 275.935.657,13 21 I majątkowe
47.766.116 21).

Budżet był niezrównoważony o kwotę

1688984913 zł, którą stanowił planowany deficyt
budżetu.

Ustalone przychody budżetu no 2021r. wynosi1y
26192 939,00 zł, w tym z tytułu:

o) plunowonego kredytu d1ugoterminowego
w kwocie 18 600 000 zł,

b) || tronszy pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodorki
Wodnej w Katowicach no realizację III etapu
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie
w kwocie1894 900 21,

c) przychodéwjednostek somorzqdu
terytorialnego 2 niewykorzystonych
środków pieniężnych no rochunku budżetu,
wynikających z rozliczeniu dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywaniu budżetu
określonymi odrębnymi ustowomi (środki

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
w kwocie 5 698 039 zł.

Ustolone rozchody budżetu gminy no 2021 r.
wynosiły 9 303 089,87 2H obejmowo1y spłatę
zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów.

REALIZACJA DOCHODÓW
I PRZYCHODÓW:

Dochody budżetu gminy Pszczyno zreolizowono
w kwocie 327 782 884,50 zl, tj.101,68% założonego
planu.

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków
z roku 2020 zrealizowano w kwocie
9.734 742 53 zl, zaś przychody wynikające
z rozliczenio środków unijnych, środków
pochodzących z koncesji no sprzedaż napojów
alkoholowych i niewykorzystonych środków
pieniężnych z RFIL z roku 2020 wyniosły
9 209 485,65 :1,

Przychody z tytulu zaciągniętego kredytu wyniosły
10 000 000 :1 zaś przychody z tytułu zaciągniętej
pożyczki wyniosły 1 808 753,57 zl.

REALIZACJA WYDATKÓW
I Rozcuooów:

Wydatki budżetu gminy Pszczyna zrealizowano
w kwocie 313199 463,14 zl, tj. 94.1% zmoźonego
plonu.

Rozchody budżetu Z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
no dzień 31,12,2021r.wynios1y 9 235 325,93 zl.

Rozchody z tytulu planowanej lokaty no 2021r.
wprowodzono do planu budżetu w wysokości
19.728.154 zł; składają się no nie:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokolnych w kwocie 8698.039 21,

- środki no uzupełnienie dochodów gmin
w wysokości 11.030.115 zł.

Środki te nie zostały wykonane w 2021r.

3. Stan rezerwy budżetowej no dzień 31.12.2021 r.
wynosił 822 363,40 zł.

4. Stan zadłużenia gminy Pszczyna no dzien
31.12.2021 r. wynosił 45 308 069,54 zl.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY PSZCZYNA ZA ROK 2021

PLAN Po ZMIANACH vaomwE
Brzeźce 6 280,00 6 272,23 99,88%

Czarków 20 030,00 19 652,06 98,1134:

ćwiklice 21 200,00 21 200,00 100,00%

2 3
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SOŁECTWA ŻLAN ;O ZMIANACH WYKONANIE (W ZI.)
W ZŁ

Jankowice 23 420,00 23 418,74 99,99%

Łąka 27 580,00 15 510,62 56,24%

Piasek 25 336,00 25 333,94 99,99%

Poręba 1 700,00 1 694,86 99,70%

Rudołtowice 13 340,00 10 502,40 78,735;

Studzienice 16 940,00 16 715,67 98,68%

Śtudzlohku 36 034,00 26 018,66 72,21%

Wisła Mała 8 750,00 8 473,30 96,84%

Wisła Wielka 15 730,00 3 678,53 23,39%

M(w Zl)

Daszyńskiego * 9 870,00 9 462,01 95,87%

Kępa 0,00 0,00

Koloia Jasna 9 250,00 9 248,89 99,997.

Piastów 16 820,00 16 642,99 98,95%

Płł'sqdzkiego 7 900,00 7 900,00 100,00%

Podstarzyniec „ 3 598,00 3 597,93 100,00%

Polne Domy 584,35 584,35 100,00%

Powstańców Śląskich 14 100,00 13 667,60 96,93%

Siędlięe 0,00 0,00

Stara Wieś 28 350,00 28 041,83 98,91%

Stare Miasto 50,00 0,00 0,00%

Śródmieście 5 880,00 5 671,13 96,45%

OGÓŁEM 312 742.35 273 287,74 87,38%

Osiedlu Kępa, Siedlice oraz Stare Miasto środki finansowe wydotkowo1y za pośrednictwem
Pszczyńskiego Centrum Kultury.

Wydatki gminy w ujęciu klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do dziulów przedstqwlajq sIę
następująco:

_wvaAN-E (Wm
Rolnictwo i łowiectwo 1 215 398,67

Transport i łączność 19 480 984,02

Gospodarka mieszkaniowa 15 576 150,55

Działalność usługowa 205 448,39

Administracja publiczna 20 054 227,76

Urzędy naczelnych organów władzy 8 500,00
państwowej,:kontroli i Ochrony prawa
oraz sądownictwu

obrona narodowa 400,00

24
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Obsługa diugu publicznego

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody

Kultura fizyczna

2 325 884,55

4 522 656,72

87 726 661,03

26 864 243,17

4 948 956,64

7 746 386,13

OGÓŁEM: 313199 463.14

Ujęcie zaplanowanych i wykonanych za 202". wydatków budżetu gminy w podziale na jednostki
budżetowe:

„ NAZWA JEDNOSTKI PLAN PO ZMiANACH (w ZI.) WYKONANIE ZA 2021 R. (w 20.)

1. Urzqd Miejski

2. Pszczyński Zarząd
Edukacji

3. Jednostki oświatowe

4. Miejski Zakład Zieieni

5. Administracja
Zasobów
Komunalnych

6. Ośrodek Pomocy
Społecznej

7. Miejski Ośrodek
Rekreacji i Sportu

8. Żłobek Miejski

9. Wydatki
niewygasające
Jednostek
budżetowych

108 612 234,08

2 791 000,00

107 837 032,79

3 230 379,00

11 648 780,00

92 076 911,62

4 788 059,00

1 855 000,00

91 900 827,24

2 758 317,46

104 995 671,83

3 219 940,27

11 201 950,82

91 069 446,35

4 712 482,84

1 778 777,38

1 562 048,95

RAZEM WVDATKI 332 839 396,49 313199 463,14
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Wodny Plac Zabawa — tężnlu solankowe -
strefa seniora — plac zabaw - rolkostruda

Nowym punktem no mapie pszczyńskich atrakcji
jest Park Aktywności, który znajduje się przy
ulicy Bramkowej w Pszczynie. Inwestycja zostuio
oddana do użytku pierwszego dnia wakacji,
w czerwcu 2021 roku.

Park Aktywności powstał w miejscu starych
nieużytków. Znajduje się okoio 100 metrów od
pszczyńskiego rynku. w pięknie położonym
punkcie, otoczonym wysokimi drzewami znajdą
się między innymi: wodny plac zabaw, fontanna
w kształcie kuli ziemskiej, huśtawki, zjeżdżalnie,
mało ścianka wspinaczkowa, tyrolka, silownia
zewnętrzna, tężnia, rolkostradq. Jest też dużo

ławek i dodatkowe miejsca, w tym leżaki i hamaki,
gdzie można będzie mile spędzić czas i odpocząć!

Na terenie obiektu znajdują się toalety i prysznice.
Pork Aktywności jest całodobowo nadzorowany
i monitorowany.

  

  

Park Aktywności będzie czynny siedem dni
w tygodniu od 9.00 do 21.00 w okresie letnim
i od 10.00 do 18.00 w okresie zimowym. Wstęp jest
bezpłatny.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł
6,5 mln zl.

CZYNNY 7 DNI W TYGODNIU
od 9 do 21.00 (okres letni)
od 10 do 18.00 (okres zimowy)

BEZPŁATNY WSTĘP

CAlKOWITY KOSZT
INWESTYCJI:
6,5 MLN 21
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BUDOWA PSZCZYNSKIEGO
CENTRUM KULTURY

Nowoczesne centrum kultury 1 salq
wldowlskowq mieszczącą 500 widzów,
salq klnowq, « także pomlaszczonluml
warsztatowym! zostanie wbudowane
do końca czerwca 2024 r. w pażdzierniku
burmistrz Darius: skrobol złoży! podpls
pod umowq wlqżch IIer Budlmox do
budowy Pszczyńsklogo Centrum Kultury.

   

Poza salq widowiskowa i salq kinowq, w nowym
gmachu pojawią się sale warsztatowe z wyjściem
na zieleń,zc1projektowane z myślą o różnego
rodzaju zajęciach, m.in.: tanecznych, wokalnych,
malarskich i ceramicznych. Tereny zielone wokół
zostaną tak zagospodarowane, by mogły służyć
nie tylko w czasie wydarzeń kulturalnych, ale
pełnić również funkcję małego parku dla osób
spacerujących.

_ CAŁKOWITV KOSZT
INWESTYCJI:
40 564 170 ZŁ
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Dariusz Skrobol

Burmistrz Pszczyny
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Tak prezentuje sIę odcinek ścleżki rowerowej
biegnący wzdłuż ul. Kościuszki.

PSZCZVNA’ P «'

W 2021 roku była kontynuowana rozbudowa
sieci dróg rowerowych. Inwestycja są
realizowane w ramach inwestycji „Budowa
zintegrowanego centrum przesiudkowego wruz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", którą

Gmina Pszczyna prowadzi wspólnie z Powiatem
Pszczyńskim. W ubiegłym roku prowadzono
prace wzdłuż dróg łączących ćwiklice z granicą
gminy Miedźno, (: także wzdłuż drogi łączącej
gminę Pszczyna z sołectwomi Łąka oraz Wisła
Wielka.
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ROZBUDOWA UL. Paomeaów w PSZCZYHIE
(KWOTA: 1055 984 ZI.)

Przebudowa ul. Pionierów na osiedlu Podstarzyniec
zakładam prowadzenie prac na odcinku od ul.
Bieruńskiej do ul. Braci Jędrysików. W pierwszym
etapie inwestycji wykonano system odwodnienia,
u także położono podbudowę drogi wraz
z krowężnikami wyznuczajqcymi krawędź jezdni.
Drugi etap zwiqzany był z ułożeniem warstwy
asfaltowej. Koszt przebudowy drogi wyniesie
1 055 984 21. Inwestorem jest Urzqd Miejski
w Pszczynie.

ROZBUDOWA UL. ZAGAJNIKI W JANKOWICACH

(KWOTA: 2 417 652 21)

W lipcu 2021 roku podpisano umowę na realizację
zadania. Inwestycja prowadzona jest nu prawie
kilometrowym odcinku drogi wraz z łącznikiem
z ulicq Sorenek. Zo realizację przedsięwzięcia

odpowiadała firma Eurovia Polsko. Wartość całej
inwestycji wyniesie 2 417 652 21. Środki z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg to kwota ok. 1 179 655 21.

WSPÓŁFINANSOWANE ZADANIA PRZEBUDOWA

DRÓG POWIATOWYCH UL. SZKOLNEJ W PORĘBIE

] UL. PORĘBSKIEJ W RADOSTOWHIACH

(KWOTA: 1 187 235 Zł.)

(w 2021 Urzqd Miejski w ramach pomocy przekazał
Powiatowi Pszczyńskiemu 597 079 zł)

T0 odcinek o długości ponad 2 km, który leży na
terenie gminy Pszczyna i Suszec. No realizację
zadania Powiclt Pszczyński uzyskał
kilkumilionowe dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Prawie trzy miliony złotych
wyłożq lokalne samorządy.

ia

‘Pa

PROJEKT I PRZEBUDOWA DROG' BOCZNEJ GD

UŁ. GRZEBŁOWEEC W PSZCZYNIE

(KWOTA: 400 000 ZŁ)

PR7EBUDOWA nape: TRANSPORTU ROLNEGO —
UL. wxom w WISLE MAŁEJ
(KWOTA: 552 299,52 zo.)

W ramach inwestycji wykonanojezdnię z betonu
asfaltowego o długości 641 m 1 szerokości 3,5 m
wraz z mijankami o szerokości jezdni 5 m.

PRZEBUDOWA SKRZYŻGWANIA UL. ŻEGLARSKIEJ

[UL POLNE DOMY W PSZCZYNIE

(KWOTA: 271 050,78 ZŁ)

W ramach inwestycji przebudowano trójwlotowe
skrzyżowanie wraz z wyqu kierunkowq. Wykoncmo
nawierzchnie betonową na wyspie kierunkowej
oruz nawierzchnie z betonu asfaltowego wruz
Z konstrukcją podbudowy na skrzyżowaniu.
Wprowadzono nowq organizację ruchu.

BUDOWA CHGDNIKA PRZY UL. KAROLA
MIARKI w srunzxoncs
(KWOTA: 83 020,14 ZŁ)

W ramach inwestycji
wykonano 86.6
m chodnika,

 

Pqebudowune skrzyżowanie ulic Polnepnmy;
izeglarskle] › V <
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przebudowuno przepust o średnicy 800mm
oraz wzmocniono płytami ożurowymi rów
odwadniajqcy.

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KAROLA MIARKI
w STUDZIONCE
(KWOTA: 137 215,12 21.)

W ramach inwestycji wybudowano parking
o nawierzchni z płyt ażurowych no 23 miejsca
postojowe wraz z jezdniumi manewrowymi
i terenem zielonym.

PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ OD UL

KATOWICKIEJ w PIASKU
(KWOTA: 275 196,31 21)

W ramach inwestycji wykonano jezdnię
z mieszanki minerolno—usfultowej o długości
174,7m,10 miejsc postojowych z kostki betonowej,
chodnik o długości 35m.

PRZEBUDOWA UL. KSI ŻYCOWEJ w PSZCZVNIE
(KWOTA: 341 581,19 ZŁ

W ramach inwestycji wykonano miejsca postojowe
nu wysokości przedszkola wruz z przebudową
zjazdu do placu przedszkolnego. Przebudowano
chodnik poza miejsca postojowe. Wykonano
utwardzenie placu manewrowego przed
pnedszkolem.

BUDOWA nnoen DOJAZDOWEJ | MIEJSC
POSTOJOWVCH NA omnes 1508/54
w PSZCZVNIE
(KWOTA: 117 725,56 Zł.)

W ramach inwestycji wykonano drogę dojazdową
z kostki betonowej o długości 55 m oraz 10 miejsc
postojowych przy żłobku miejskim.

sm_mWA CHODNIKA wzmuż UL 11 LISTOPADA
w CWIKLICACH
(KWOTA: 312154,49 21)

W ramach inwestycji wybudowano chodnik
o długości 478 m.

PROJEKT | BUDOWA CIĄGU mszo—
ROWEROWEGO wzmuż UL SŁOWACKIEGO
w Pszczva — ETAP I
(KWOTA 158 947,41 21)

W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo—
rowerowy o długości IOO m.

Dodatkowa pomuc udzielona Powiatowi
Pszczyńskiemu:

PROJEKT PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA
UL STAROMIEJSKIEJ, UL. BATALIONÓW
CHŁOPSKICH 1 UL. żonsxn—u ORAZ PROJEKT
BUDOWY CHODNIKA w CIĄGU UL. ŻORSKIEJ
ISTAROMIEJSKlEJ
(KWOTA: 41 500,00 ZI.)

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU w ZAKRESIE
URZĄDZENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH w cmeu
DROGI POWIATOWEJ UL. Fowsmiqców śL.
w CZARKOWIE
(KWOTA: 13 000,00 ZŁ)
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Kilkudziesiqt milionów zlotych pozyskała
gminu Pszczyna nu rozbudowę
infrastruktury, ochronę środowiska oraz
projekty spoleczne.

Kilkadziesiąt milionów dofinansowanie na
realizację strategicznych inwestycji pochodzących
ze środków zewnętrznych to ogromne wsparcie
dla gminy Pszczyna. W ostatnich latach
wielokrotnie sięguno po dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego, czy Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Aplikowanie o środki z qudowego
Funduszu Polski tad Inwestycji Strategicznych
w wysokości 8 mln zi. pozwalają nc: budowę
planowanych przedszkoli w Czarkowie
i Studzieniccch. Ten sum program umożliwia
również modernizację oświetlenia ulicznego nu
terenie gminy Pszczyna. Środki, które otrzyma
samorząd pozwolą zrealizować projekt wymiany
prawie 1000 sztuk wyeksplootowanych opraw,
zastępując je nowoczesnym systemem
LED. W ubiegiym roku gmina Pszczyna
wystąpiła również do Rządowego Programu
Inwestycji Lokalnych o współfinansowunie
budowy Pszczyfiskiego Centrum Kultury
oraz termomodernizację Zespołu Szkolno—

Przedszkolnego. Na ten cel pozyskała ponad 8,6
mln zł.

Gmina Pszczyna w roku 2021 upllkowaia
i pozyskała środki zewnętrzne z następujących
programów strukturalnych:

RZĄDOWV FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

LBudowa przedszkoli quz
! niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodurowuniem terenu
w sołectwach gminy Pszczyna - Czarków,
Studzienice

Budowa przedszkoli wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Ozorkowie i Studzienicach

(gmina Pszczyna). W wyniki realizacji zadania
powstaną nowoczesne obiekty wraz z placami
zabaw dla dzieci i miejscami parkingowymi.
Przedszkolu będą 6-oddziaiowe, dla max. 150
dzieci dla każdego obiektu. Placówki będą

dostępne dla osób niepelnosprawnych. Celem
inwestycjijest zaspokojenie potrzeb mieszkańców
w dostępie do publicznych placówek
oświatowych świadczących opiekę nod dziećmi
w wieku od 3 do 6 lat

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN):
72 000 000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków (w PLN):
8 000 000,00 zł

2. Poprawa elektywności energetyczne]
oświetlenia ulicznego w gminie Pszczyna
obejmująca modernizację oświetleniu
w oparciu o technologię LED

Modernizacja oświetlenia ulicznego
w oparciu o technologię LED dla opraw
energochłonnych w tym ulicznych
opraw rtęciowych i sodowych. Zostanie
wymienione 966 szt. wyeksploatowunych
opraw oświetleniowych. Lokalizacja zadania
obejmuje tereny gminy Pszczyna (miasto
oraz sołectwa: Łąka, Piasek, Brzeźce,
Studzionka, Wisia Małe i Wisła Wielka).
Szacuje się redukcję gazów CO2 no ok. 44,6

ton/rok oraz oszczędność energii no ok. 54tyś.
kWh/rok. Przewiduje się zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej o ok. 50%.

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN):
I 600 000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków (w PLN):
7 440 000,00 zł

RZĄDOWV FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

To środki przeznaczone na wydatki majątkowe
realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego (gminy, powiaty i województwa),
Jest to element wsparcia dla samorządów
w ramach tarczy antykryzysowej. Gmina
Pszczyna do tej pory otrzymaiu środki finansowe
nu zadania:

1. Budowa sali widowiskowej PCKuI
z uwzględnieniem funkcji sportowo-
rekreacyjnych

Wartość dofinansowania: 5 698 039,00 zł

2.Termomodernizucja Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Pszczynle

Wartość dofinansowania: 3 000 000,00 zi
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego:
— łączne nakłady finansowe na zadania

realizowane z udziałem środków unijnych
wyniosły 5 954 805,012ł. w tym kwota
wkładu własnego: 2 094 974,26 zł i kwota
wydatkowanych środków zewnętrznych
w ramach EFRR 3 859 830,75 zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty
realizowano zadania pod nazwą:
Ochrona różnorodności biologicznej
poprzez rewitalizację Parku Pszczyńskiego
w Pszczynie,
W parku „Zwierzyniec" zostały utworzone
dwie pętle ścieżki edukacyjno—
przyrodniczej, Pętla zielona, krótsza
o długości 3,7 km o nazwie „Tropem Żubra”
druga ścieżka oznaczono kolorem czarnym
o długości 7,2 km. Na trasie ustawiono
tablice omawiające tematykę

przyrodniczo—Ieśnq, m.in. ekosystem lasu,
lęki i rzeki Pszczynki, a także hodowlę
żubrów, pomniki przyrody oraz spotkane po
drodze różnorodne formy świata roślinnego
i zwierzęcego.
W ramach zadania zakupiono również
sprzęt do utrzymania bioróżnorodności

oraz przywrócenia właściwego stanu
siedlisk przyrodniczych objętych projektem.
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Budowa zintegrowanego centrum
przesiudkowego w Pszczynie wraz
: niezbędną Infrastrukturq towarzyszącą.

W 2021 r. rozpoczęto i prowadzono budowę

tras rowerowych nc: drogach wojewódzkich
(DW 933, DW 939) na odcinkach: N-B, F1-F2,
F2—F3 . Odebrano także komplet dokumentacji
technicznej dotyczące] budowy ścieżek
rowerowych. Z uwagi nc: tnNojqce prace na
kilku o odcinkach, nie osiągnięto konkretnego
wskaźnika wskazanego w dokumencie (bruk

odbiorów końcowych wkonanych robót
budowlanych) Wskaźniki planuje się osiągnąć
W 2022 r. zgodnie z umowq z Wykonawcą robót
budowlanych.
W 2021 r, wydatkowano kwotę 4 878 108,06 zł,

zgodnie z protokołami częściowego wykonania
robót budowlanych.
Szczegóły wkonanych prac w 2021:
N-B: wykonano łącznie ok 2,9 km kanalizacji.
Wykonano ok 1,2 krn robót brukorskich .
Wykonano także ok 0,4 km podbudowy
i uzupełnienia nawierzchni DW 933.
F2—F3:wykonan01qcznie około 4,3 km kanalizacji,
Wykonano ok 2,6 km stabilizacji i 3,6 km robót
brukurskich .Wykonunol km podbudowy
i uzupełnienia nawierzchni DW 939.
F1—F2: wykonano łącznie ok 0,3 km kanalizacji.

REGEONĄLNY PRO_GEAM OFERACVJN‘.’

W'GJ E1MC'DZTW'J-‘x SLĄSKYEGO NA LA A 2014-2029

 

sloneczna Gmina Pszczyna Etupl RPO
WSL 4.1.1 OZE

Projekt„sioneczno Gmina Pszczyna — ETAP
I" obejmuje dziokmio zwiqzane z budowq
infrastruktury służącej do wytwarzania
energii z odnawialnych żródel w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Pszczyna.
Projekt obejmie 400 instalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy elektrycznej 1,364 MW.
Głównym celem projektu jest zwiększenie
produkcji energii ze źródeł odnawialnych
a w konsekwencji redukcja niskiej emisji
głównego problemu środowiskowego
Gminy Pszczyna. Celem projektu jest również
podniesienie poziomu bezpieczeństwa
energetycznego na obszarze projektu poprzez
budowę rozproszonych źródeł wytwórczych.

Wartość projektu (PLN): 4 157 747,50 zł
Wartość dotacji (PLN): 3 916 707,50 zł

Program STOP SMOG w Gminle Pszczyna
etap I RPO WSL

W ramach projektu planowana jest wymiana
źródeł ciepła w budynkach objętych
programem STOP SMOG w Gminie Pszczyna,
którego wydatki na działania zwiqzane
z termomodernizoch finansowane sq ze środków
Funduszu Termomodernizocji i Remontów
w ramach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizocji i remontów (Dz.
u. 2 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz.51).
W ramach projektu planowane jest
dofinansowanie wymiany 83 źródeł c1ep1o.

Wartość projektu 1838 802,00 zł
kwota dofinansowania: 1 562 981,70 zł  



EUROPEJSKE FUNDQSZ ROLNV NA RZECZ PROJEKTY REALHZOWANE W RAMACH

ROZWOJU OBSZARÓW WiEJSKiCHi: PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
' » r o _

Zadanie: „Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego i SRDDOWES‘O ”OM 2020
—spotkcmie integracyjne członków zespołów Projekt: „poprawa efektywności
folkiorystycznych i organizacji pozarządowych energetycznej w budynkach
gminy Pszczynq — mieszkańcy sołectw gminy wialorndzlnnych w Gmlnle Pszczyna"
Pszczyna" Wymlar rzeczowy: wzmocnienle Przedmiot projektu obejmuje: kompleksową
kapitału ludzkiego i społecznego czionków termomodernizocję 4 budynków
zespołów regionalnych, kół gospodyń wiejskich administrowanych przez Administrację
oraz organizacji pozarządowych gminy Pszczyna Zasobów Komunalnych w Pszczynie tj.
poprzez zorganizowanie spotkania integracyjnego 3 budynków w Pszczynie przy ulicach:
oraz warsztatów z dziedzictwa kulturowego ziemi Kopernika 12/ Wodzisławskiej 5—7,
pszczyńskiEJ', wymiar finansowy: Staromiejskie] 39 orozi budynku w Łqce przy

Wartość projektu: 17 051,85 zł ”"W TYS'Q?'9°'°! L , .
kwota dofinansowania: iD 718,00 zł Celem prejektlu JeSt poprawa efektywnoscr

energetyczne] budynków komunalnych

MINESTERSTWO SPORTU | TURYSTVKII. PROGRAM W ęmln'e Pszcyna poi"??? szi'elszęriie
„SPORTOWA POLSKA, PROGRAM : Ż'VOJU ZUZYC'G energ” or?” Z”]melszen'e em'sl'
LOKALNEJ iNFRASTRUKTURV smmowm dWUt'enku Węgla ' PV'OW d° atmoSfe'V'
EDYCJA 201E)" Wartość projektu: i 220 645,50 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Projekcie wartosc dofinansowania: 798 356’00 Zł

  

 

   

   
  

   
  

      

„Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno— prolekg; „Poprawa eiektywnoścl
szutniowego przy boisku piłkarskim wŁqce". energetyczne] w budynkach

Gmina Pszczyna uzyskała dofinansowanie Wlelorędzinnych W Gminle Pszczyna "
w wysokości 566 700,002l. Koszt całkowity atop " _ . _
projektu: 1300 000,00 zł. W _fquCh Projektu Przęwldzlflne Sq

dzmlanm termomodemlzacyjne
Dofinansowanie obejmuje rozbudowę w 15 budynkach komunulnych:
istniejącego budynku zaplecza socjalno— . Budynek nr ], pszczyna, ul.
suniturnego(szatniowo-sonitarnego) Bobrowy 1A/A,
(› pomieszczeniu szatni dla zawodników,
pokoju dla sędziów, toalet dla kibiców oraz
osób niepełnosprawnych, pomieszczenia
gospodarczego, wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą. sfinansowana
zostanie również przebudowa wewnętrznej
instalacji gazu, przebudowa zewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej, wzmocnienie
fundamentów istniejącej wiaty.  



- Budynek nr 2 Pszczyna, ul. Dobrawy 1A/B,
- Budynek nr 3 Pszczyna, ul. Dobrawy 1A/C,
- Budynek nr 4 Pszczynu, ul. Hallera 528,
- Budynek nr 5 Pszczyna, ul. Hallera 52A,
- Budynek nr 6 Pszczyna, ul. Sznelowiec 7,
~ Budynek nr 7 Pszczyna, ul. Kopernika 23,
~ Budynek nr 8 Pszczyna, ul. Kopernika 50,
~ Budynek nr 9 Pszczyna, ul. Kopernika 50A,
- Budynek nr 10 Pszczyna, ul. Kopernika 29,
- Budynek nr 11 Pszczyna, ul. Kopernika 31,
- Budynek nr 12 Pszczyna, ul. Chrobrego 8
(elewacja od podwórka),
~ Budynek nr 13 Pszczyna, ul. Chrobrego 10
(elewacjc od podwórko),
~ Budynek nr 14 Wisła Mało, ul. Nud Jeziorem 18,
' Budynek nr 15 Pszczyna, ul. Sokola 2,
- Budynek nr 16 Pszczyna, ul. Bielska 3.
Zakres proc obejmować będzie: wykonanie
docieplenia ścian zewnętrznych, likwidację
istniejących źródeł ciepła i montaż grzejników
elektrycznych oraz grzałek elektrycznych
w bojlerach w systemie c.w.u, likwidację
istniejących źródeł ciepła i montaż kotłów
gazowych dwufunkcyjnych, wymianę oświetlenia
w częściach wspólnych, w wybranych
budynkach z uwagi na wytyczne konserwatora
zabytków ściana zostanie dccieplono tynkiem
renowucyjnym ciepłochronnym.

Wartość projektu 374733517 zł, kwota
dofinansowania. 2.533.700,00 zł
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KATOWICACH

Projekt: „Program Ogrunlczenlu Niskiej
Emisji PONE III" z kwotą pożyczki
2 509 200,00 zl

Program obejmuje wymianę 273 źródeł
ciepła w budynkach jednorodzinnych, na
nowe źródła w postaci kotłów opalanych
biomosq o wysokich spruwnościachE klasy
wg, kryteriów zawartych w normie PN-
EN 303—52012 oraz spełniające wymogi
ekoprojektu w zakresie efektywności
energetycznej i emisji zanieczyszczeń
określonych w Rozporządzeniu Komisji
(UE)2015/1189 |ub Rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185, kotłów opalanych paliwem
gazowym, ogrzewaniu zasilanego energią
elektryczną, pompy ciepła. Zastosowanie
rozwiązań technicznych w 66 budynkach
mających na celu zwiększenie oszczędności

energii w jednorodzinnych budynkach
mieszkalnych tj: docieplenie ścian
zewnętrznych w 10 obiektach, docieplenie
dachów/stropodachów/stropów
w 20 obiektach, wymiana okien lub drzwi
zewnętrznych w 36 obiektach nie mających
wymaganej wartości współczynnika
przenikania cieplo zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami

Projekt: Zielona Pracownia w SP Nr s
w Pszczynle

W Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie
powstala Pracownia Biologiczna—
Geograficzna. Otrzymana dotacja zostało
przeznaczona na: remont pracowni izakupu
pomocy dydaktycznych, w tym modelu
płyt tektonicznych, symulatora obiegu
wody w przyrodzie, próbek rodzajów gleb,

zestawu komposów, globuso, mop
ściennych, walizki eko—badaczo,  



schematów magnetycznych układu
oddechowego i pokarmowego, obiegu krwi,
mikroskopu i preparatów mikroskopowych,
modeli magnetycznych komórek zwierzęcych,
roślinnych, plansz edukacyjnych, cx także sprzętu
audiowideo i komputerowego (m.in. monitora,
laptopa, interaktywnych plansz przyrodniczych)
oraz wyposażenie pracowni (stolików, krzeseł,
regałów, szaf, stojaków i wieszaków na mapy,
tablicy edukacyjnej oraz kosza do segregacji
odpadów)

Wartość projektu. 5141237 zł
kwota dofinansowania 39 99246 zł

MHNESTERST‘J’UO PRZEDSHĘBEGRCZOŚCB

l TECHNOLOGM

Projekt: „STOP SMOG" : kwotą dofinansowaniu
10 610 600,00 zł

Celem projektu jest przebudowa i ograniczenie
emisji zanieczyszczeń oraz poprawa jakości
powietrzu poprzez realizację lącznie 286
przedsięwzięć niskoemisyjnych. Dzialanie będzie
polegać na wymianie urządzeń iub systemów
grzewczych które nie spełniają standardów
niskoemisyjnych. Inwestycja będzie realizowana
przez okres 3 lat.

FUNDACJA PARTVCYPACJI SPGZECZNEJ

Projekt: „Mobilny urzędnik. Poprawa
dostępności uslug publicznych dla
mieszkańców o szczególnych potrzebach"

Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój

FUNDACJA BGK MOJA MALA OJCZYZNA ,

V EDYCJA 2021

Projekt: Uczymy się I bawimy w ZSP w Łqce

Celem projektu jest aktywizacja i integracja
społeczności sołectwa Łąka oraz

ościennych miejscowości poprzez
wspólne działania mieszkańców
dlo wspólnego dobra

„Małej Ojczyzny" w środowisku lokalnym oroz
polepszenie przestrzeni publicznej poprzez
modernizację placu zabaw przy Zespole Szkolno-
Pnedszkolnym w Łqce. Modernizoch będzie
wymiana i naprawa urządzeń, nasadzenie
drzew, zacienienie oraz poprawa estetyki
miejsca. Projekt ma nu celu zachęcenie o dbanie
o tradycję i historię Łqki poprzez grę interaktywną
któro przybliży uczestnikom historię wsi,
wybitnych mieszkańców oraz znaczących miejsc
i zabytków.

Kwota dofinansowania 30 000,00 zł

FUNDACJA ORLEN - MOJE MIEJSCE NA ZEEMI
"EDYCJA 4/2021

Projekt: STOP SMOG Szkola Podstawowa
w Studzionce

Projekt jest realizowany w Zespole Szkół
w studzionce, poleca nu wykonaniu muralu
pochłaniającego smog no ścianie budynku
szkoły. Mural zostanie wykonany certyfikowanymi
farbami pochłaniającymi smog. Furbu aktywuje
się pod wplywem słońcu i pary wodnej ijest
w stanie zmniejszyć zanieczyszczeniu nawet
o 20% oraz redukuje 0,449 tlenków azotu
nu każdym metrze kwadrutowym,czyli1m1
jest odpowiednikiem działanie jednego
średniej wielkości drzewo. Celem projektu
jest podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców i poprawa stanu czystości
powietrza w Studzionce.

Kwota dofinansowania. 70 000,00 zł

  

   

  

  

  

 

  

     

   



   
 

 
W 2021 r. Gmina Pszczyna wnioskowała
o dotacje nu poniższe prolekty:
~ „Usuwanie Folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z dzialalności rolniczej na terenie
gminy Pszczyna” NFOŚiGW ( została podpisana
umowa o dofinansowanie )
- Zielona Pracownia 2021 WFOŚiGW— 3 wnioski
(„Pracownia Przyrodnicza z zapleczem"

w ZSP Łąka, „Zielone pluca eko zakqtek"

Szkoła Podstawowa w Brzeźcach, „Pracownia
Przyrodniczo-Geogruficzna” Szkoła Podstawowa
w Czarkowie)
- 2 wnioski o dofinansowanie z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-IQ dla gmin (] wniosek:
Rozbudowa drogi gminnej ul. Jagiełły wroz
z Bednorza w Pszczynie, 2 wniosek : Przebudowa ul.
Polne Domy w Pszczynie)
~ Wniosek dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Konkurs Morschkowski
„Inicjatywa Sołecka”
~ 1 wniosek o dofinasowania z Programu Ochrony
Zabytków — Program Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego — Pszczyna zespół
grobów książęcych z rodu AnhaIt—Kóthen na

terenie parku pałacowego w Pszczynie ( lata 20.
XIX w) konserwatorskie i restauratorskie.

~ 2 wnioski w konkursie gruntowym Cyfrowa
Gmina ( 1- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożeniu, 2— Wsparcie

 

dzieci z rodzin egeerowskich w rozwoju cyfrowym
— Granty PPGR
- 3 wnioski w programie Sportowo Polska 2021
(1. „Remont systemu wentylacji i wystroju wnętrza
basenu w Szkole Podstawowej nr 4 oraz remont
boiska przy Zespole Szkół Nr] W Pszczynie”,
2. Przebudowa i modernizacja boiska sportowego
wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej”,
3. Modernizacja bazy sportowej MORIS Pszczyna:
Hali sportowej w Pszczynie oraz boisk w Piasku)
— Polski Ład — wniosek dot, rozbudowy kanalizacji
sanitarnej dla miasta Pszczyny — budowa
kanalizacji sanitarnej dla sołectwo Piesek.
- wniosek STOP SMOG etap ll — poddziałanie 4.6.1
Czyste powietrze ( podpisana umowa)
- 1 wniosek do Urzędu Marszałkowskiego —
Ogród społeczny w Wiśle Małej — niekomercyjna
infrastruktura aktywnego wypoczynku i rekreacji
(poddziałanie 19.2 PROW 2014—2020)
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PARKINGI



1 ”x

Na terenie Gminy Pszczyna funkcjonują
strefy płatnego purkuwania w ramach
których na parkingach wydzielonych
zostało 388 miejsc postojowych, w tym I7
miejsc dla osób niepełnosprawnych orcuz
7 miejsc dla autobusów.

W 2021 roku skorzystało 2 miejsc postojowych 381
912 osób.

Na terenie gminy Pszczyna znajduje się
siedem platnych parkingów, którymi zarządza
Administracja Zasobów Komunalnych
w Pszczynie. Ponadto płatne strefy znajdują się
również w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia.

PARKINGI PŁATNE:

-purking przy ul. Chrobrego — 172 miejsca
parkingowe dla samochodów osobowych w tym
5 miejsc dla osób niepełnosprawnych,

~purking przy ul. Dworcowej — 82 miejsca
parkingowe dla samochodów osobowych w tym
6 miejsc dla osób niepełnosprawnych,

-parklng przy ul. Dworcowej „Obok Mlyna"
— 19 miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych w tym 1 miejsce dla osób
niepełnosprawnych,

-purking przy ul. Dworcowej „nad Pszczynkq"
— 62 miejscu porkingowe dla samochodów
osobowych w tym 2 miejsca dla osób
niepełnosprawnych,

\\ -parking przy ul. Warownej — 13 miejsc
xxx parkingowych dla samochodów osobowych,

\

'purking przy ul. Wojska Polskiego — 14 miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych
w tym 1 miejsce dla oséb niepefnosprawnych oraz
7 miejsc postojowych dlo busów 1 autobusów,

-purklng przy ul. Basztowa] — 19 miejsca
parkingowe dla samochodów osobowych w tym 2
miejsca dla osób niepełnosprawnych.

ZA POSTÓJ PARKENGOVW M@ŻNA
PŁACHć PRZEZ TELEFON

4200 razy z usługi płatnego parkowania nc:
terenie gminy Pszczyna korzystali w ubiegłym
roku użytkownicy mobilnej aplikacji mPuy. Warto
podkreślić, że nowe rozwiązania dotyczące opłaty
za parkowanie za pośrednictwem telefonu zostaw
wprowadzone w pierwszych dniach lutego 2020
roku.

Podobne rozwiązania funkcjonuje w wielu dużych
polskich miastach. System dziala m.in. w Bielsku—
Biułej, Gdańsku, Katowicach, Bydgoszczy, a także
Krakowie, czy Rzeszowie.

Statystyki pokazują, że mieszkańcy coraz chętniej
dokonują opłat z poziomu telefonu. Naliczanie
minutowe daje gwarancję kierowcom, że ponoszą
koszty zu faktyczny czas postoju samochodu.
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JAK ZAPŁAC|ć ZA pARKOWAN|E Kierowcy mogq liczyć również nu dodatkowe
a, udogodnienia — dzięki lokalizacji urządzenia

W APLIKACJI MPAY ' w czasie rzeczywistym posiadacz aplikacji mPuy
zawsze wie, w jakiej aktualnie znajduje strefie ijuki
cennik go obowiqzuje. To użytkownik zatwierdza

Wnoszenie opłaty za postój auta w strefie jednak finalnie swoje faktyczne położenie i w ten

płatnego parkowania W PSZCZYnie przez aplikację sposób ma pewność, że opłata zostanie naliczono
mPayjest szybkie i wygodne. Przed skorzystaniem zgodnie z cennikiem w dane] strefie.
z usługi warto obejrzeć pomocny film
instruktażowy, który przybliża cały proces
płatności krok po kroku.

 

JAK ZACZĄć KORZYSTAć z APLIKACJI MPAY?

KROK 1 Wwyszukaj aplikację mPay w sklepie Google Play,
App Store,Huc1weiApp Gallery i zainstaluj no swoim
telefonie.

Zadbaj o środki finansowe (w aplikacji można
wybierać spośród trzech źródeł płatności:

KROK 2 , przedpłuconu portmonetka, podpięta kortu
5/ płatnicza |ub karta W elektronicznym portfelu kart

MosterPoss).

W zakładce „Produkty i uslugi" kliknij w kafelek
„Porkowonie", wpisz numer rejestracyjny auto

KROK 3 i rozpocznij parkowanie.

Naklejkę nu szybę pojazdu, poświadczajch o doładowaniu telefonu lub gry, możliwości
korzystania z opcji regulacji opłat przez opłacenia dostępu do serwisów filmowych
aplikuclę mPay, można pobrać ze strony i muzycznych, opcji nadania przesyłki kurierem,
internetowe] dostawcy uslugi. Następnie a także dostępie do szybkiej pożyczki.
należy umleśclć jq zn przednią szybq auta. W tym samym miejscu otrzymamy dostęp

do multiwyszukiwcrki połączeń kolejowo—
uutokurowych, która wskaże najtańsze
i najdogodniejsze czasowo połączenie kolejowe,

DODATKOWE KORZYŚCI DLA autokarowe |ub łączone. Należność za bilet nu
MIESZKAńCÓW PSZCZYNY całą trasę uregulujemy w aplikacji.

  

 

   

 

Aplikacja mPay to wielofunkcyjne narzędzie,
które ułatwia codzienne platności. Oprócz

wygodnego parkowania mowu m.in.
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ROK 2021: REKORDOWA
ILOŚć PROEKOLOGICZNYCH
INWESTYCJI

Około 1600 wniosków o dofinansowanie
wymiany kotłów, montażu instalacji
fotowoltaicznych itermomodernizaoji
budynków w 2021 roku złożyli mieszkańcy gminy
Pszczyna. To oznacza, że średnio każdego dnia
co najmniej cztery gospodarstwa występowoly
o dodatkowe środki nu proekologiczne
inwestycje. Olbrzymie zainteresowanie znalazło
również swoje potwierdzenie także w liczbie
kontaktów z Referatem ds. Jakości Powietrza
Urzędu Miejskiego. Przez niespełna 11 miesięcy
funkcjonowaniu referatu trzyosobowy zespół
udzielił ponad 8000 konsultacji.

Nadrzędnym celem realizowanych na terenie
gminy programów jest poprawa jakości
powietrzu. Jak pokazują cykliczne zestawieniu,
wymienianych jest coraz więcej starych
kotłów węglowych, zwiększa się liczba bardziej

ekologicznych źródeł cieplo, a z każdym
kolejnym krokiem liczba dni smogowych maleje.
Działania podążają w dobrym kierunku i - co
podkreśla burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol -
będq kontynuowane.

Zdecydowanie największa popularnością
w 2021 roku cieszyć się program „Czyste
Powietrze", w ramach którego mieszkańcy
złożyli 901 wniosków. Dokumenty można było
składać bezpośrednio do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach lub za pośrednictwem
utworzonego w lutym 2021 roku Referutu
ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego
w Pszczynie.

W okresie od 8 lutego do 31 grudnia 2021 roku
Referat ds. Jakości Powietrza udzielił 8122
konsultacji, w tym 4696 w formie bezpośrednich
spotkań oraz 3426 przez telefon. Dodatkowo
sześć razy zorganizował punkty plenerowe
podczas weekendowych wydarzeń w Pszczynie
oraz przeprowadził trzy spotkania informacyjne
w sali sesyjnej ratusza.

PODSUMOWANIE 2021 ROKU
W LICZBACH:

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

W 2021r.zosta1y zrealizowane inwestycje
w ramach III etapu gminnego Programu
Ograniczanie Niskiej Emisji. Przeprowadzono
modernizacja źródła ciep1a,wtym:kociolna
biomasę (1 sztuka), kocioł gazowy (253 sztuki),
pompa ciepła (19 sztuk). Dodatkowo w ramach

programu wymieniono okna |ub drzwi w 36
budynkach, w 20 budynkach przeprowadzono
docieplenie stropu/stropodochu, c w 10
budynkach docieplenie ścian. Łącznie w ramach
trzech edycji PONE zrealizowano ponad tysiąc
inwestycji!

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

W 2021 roku mieszkańcy gminy Pszczyna złożyli
901 wniosków w programie Czyste Powietrze,
w tym 547 za pośrednictwem Referatu ds.
Jakości Powietrza. Większość tych wniosków
obejmuje wymianę kotła węglowego n01 kocioł
gazowy.

PROGRAM monżowv DLA nunvmców
wlnonoozmnvcu

Gmina Pszczyna było jedynq pojedynczq gminq
w Polsce objętą Programem Pilotażowym,
w ramach którego można było uzyskać
dofinansowanie do wymiany nieefektywnego
źródła ciepła w budynku wielorodzinnym.
W programie tym mieszkańcy złożyli 22 wnioski.

GMINNE DOFINANSOWANIE no PROGRAMU
czvsn POWIETRZE | PROGRAMU
PILOTAŻOWEGO

W celu zwiększenia atrakcyjności programu
„Czyste Powietrze" oraz Programu Pilotożowego
dla budynków wielorodzinnych podpisała
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki wodnej porozumienie, w którym
zobowiązała się udzielić dofinansowaniu
mieszkańcom Gminy, którzy w terminie od
16.04.2021 roku do 31.01.2022 roku złożq wnioski

o dofinansowanie w ramach Programu
Pilotażowego oraz Programu Czyste Powietrze
i podpisali w tym zakresie umowę 2 WFOŚiGW.
W 2021r. podpisaliśmy 147 umów no kwotę
735 800,00 zł.

SŁONECZNA GMINA PSZCZYNA

Program „Słoneczna Gmina Pszczyna" obejmuje
działania zwiqzone z budowq infrastruktury
służącej do wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Pszczyna. Projekt obejmie 400 instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy elektrycznej
1,364 MW. W wyniku przeprowudzonego
naboru wniosków w okresie 23.07 - 21.08.2021r,
w ramach projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna
- Etap l” podpisano blisko 300 umów. Wobec
nie wykorzystania limitu przewidzianej liczby
dotacji w ramach programu, jesienią 2021r.
przeprowadzony został uzupełniający nabór
wniosków, którego wyniki poznamy w połowie
stycznio 20221:

PROGRAM STOP SMOG REALIZOWANV
W LATACH 2020-2023
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W pierwszym etapie przeprowadzono
kwalifikację wniosków. 86 sztuk znajduje
się na liście podstawowej, G 11 sztuk
na liście rezerwowej. W 2021 r. została
przeprowadzona weryfikacja osób wpisanych
na listy zukwolifikowanych uczestników
projektu, weryfikacja mieszkańców w terenie

 

Magdalena Polok
kierownik Referatu
ds. Jakości Powietrza

 

(zakwalifikowane 94 wnioski) oraz audyty
energetyczne. Obecnie trwujq konsultacje prac
wynikających z audytów z mieszkaficomi‘ W tym
roku zostanie przeprowadzone postępowanie
przetargowe na wybór wykonawcy etapu I.

W 2021r. został przeprowadzony l| nabór
programu STOP SMOG„ W II naborze zakładana
jest realizacja 100 wniosków.
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1) W ramach poprawy infrastruktury oświatowej
w Gminie Pszczyna, w 2021 roku wykonano
zadania inwestycje na poziomie1 498 743,63 21.
Dotyczyły one między innymi:

- przebudowa drogi dojazdowe] do SP
w Porębie (kwota: 272 677,72 21),

- wykonanie ndwodnlenlu budynku SP
w Rudoltowicuch (kwota: 80 000,00 zł),

- modernizacja Instalacji wodno-
kunulizucyjnei i co wraz z kotlowniq
w Przedszkolu nr 6 w Pszczynle
(kwota: 733 604,13 zł),

~ przebudowa instalacji hydrantowe] w ZSP
w studzlonce (kwota: 21 422,59 21),

. przebudowa schodów zewnętrznych wraz
: pochylnlq w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie
(kwota: 54 648,90 21).

2) W zakresie Gospodarki mieszkaniowej
wydatkowano kwotę w wysokości
1 035 644,80 zł tytułem: „Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach wielorodzinnych
gmlny Pszczyna” oraz „Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach wielorodzlnnych
gminy Pszczyna - etap II”.

3) W zakresie Systemu opieki nod dziećmi w wieku
do Int 3 wydatkowano kwotę w wysokości 1 476
21 tytulem: „Przebudowa budynku w wiśle
wielkiej przy ul. Cieszyńskie] 21 na żlobek
w ramach programu Maluch +".

4) W zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego budowa sali widowiskowej
Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie
kwota wydana w 2021 roku: 293 440,29 2121-
zadonle wieloletnie.

5) W zakresie wydatków no ku1turę fizyczną,
wydatkowano kwotę w wysokości 997 338,25 21
na realizację zadań:

- budowa oświetleniu stadionu miejskiego
Im. Jana Lurysza w Pszczynie 2020/2021
(kwota wydana w 2021 roku: 247 348,08 z1),

. rozbudowa budynku zapleczu sanitarno —
szutniowego przy boisku piłkarskim w che
oraz wymiana nawierzchni wokól sercu wsi
2020/2021 (kwota wydana w2021roku:
749 990,17 z1).

5) W zakresie pozostałej działalności,
wydatkowano kwotę w wysokości 1 334 459,74 zł
n0 realizację zadań:

- poprawa bezpieczeństwa mleszkańców
sołectwa Piasek - PBO (za ospodarowanie
terenu przy bolsku Orllk) kwota: 56 725,82 zł),

. Radosne figle - place zabaw w Wiśle
Wielkiej - PBO (budowa placu zabaw)
(kwota: 72 510,11 zł),

- wykonanie ogrodzenla lucu zabaw przy ul.
Bramkowej w Pszczynie kwota: 176 711,84 zł),

- zagospodarowanie terenu placu zabaw
przy ul. Bramkowej w Pszczynie (kwota
wydana w 2021 roku: 1 028 511,97 21.
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2 soo ooo'zr. NA POMYSŁY
MIESZKANCÓW

Począwszy od 2013 roku w Gminie Pszczyna
zrealizowano dziewięć edycji budżetu
Obywatelskiego. Każda edycja Pszczyńskiego
Budżetu Obywatelskiego mo określone
rumy czasowe oraz harmonogram realizacji.
Rozpoczyna się w okresie wiosennym
konsultacjami społecznymi uchwały Rudy
Miejskiej w Pszczynie w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych
związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego
Budżetu Obywatelskiego, następnie w sierpniu
zgłaszane sq przez mieszkańców gminy
propozycje wniosków z projektami do realizacji,
które są weryfikowane przez odpowiednie wydziały
merytoryczne urzędu lub jednostki organizacyjne
pod kątem możliwości reulizacyjnych. W efekcie,
po okresie dwumiesięcznych proc powstaje
listu dopracowanych technicznie i finansowo
propozycji, które zostajq poddane pod głosowanie
przez mieszkańców.

Mieszkańcy zdecydowali o wyborze
poniższych projektów lokalnych:

W roku 2021 kwota przeznaczono nu projekty
planowane do reolizacji w ramach Pszczyńskiego
Budżetu Obywatelskiego wyniosła 2500000 zł.

W 2020 roku. w ramach edycji Pszczyńskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2021 mieszkańcy
zg1osi|i 45 wnioski z projektami do realizacji. Po
analizie formalnej 44 projekty (8 ogélnogminnych
i 36 lokalne) zostały poddane ocenie
mieszkańców w formie glosowania. W głosowaniu
nad nimi oddano lącznie 9 405 głosów (5 990

głosów oddanych za pośrednictwem strony www.
obywutelskipszczynqpl i 3 415 głosów oddanych
w sposób tradycyjny za pośrednictwem kort do
glosowania).

Mieszkańcy zdecydowali o wyborze poniższych
projektów ogólnogmlnnych:

- „Wykonanie otoczenia Domu Ojca Pio—

modulu Dzienne] opieki nad osobami
starszym! I Przychodni”, liczba głosów: 1 381,
kwota projektu: 125 000 zł

- „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
na alejkach cmentarzu komunalnego"
liczba głosów: 708, kwota projektu: 125 000,00 zł,
zmniejszenie kwoty do: 62 809,17 zł.

 

LOKALIZACJA KWOTA [ICZBA

Z WNIOSKU ODDĄNYCH

GŁOSOW

Modernizacja placu zabaw przy Osiedle 64 728,62 66
ulicy Hetmańskiej Podstarzyniec
w Pszczynie - Etap 11 — wykonanie
nawierzchni turtanowej nu boisku
do piłki nożnej i koszykówki

Pracownia chemiczna w Szkole ćwiklice 10 000,00 114
Podstawowej w ćwiklicoch

Zakup sprzętu komputerowego Osiedle Stare 53 300,00 66
i urzqdzenio wielofunkcyjnego Miosto
do Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Pszczynie

Zwiększenie funkcjonalności soli 1:qu 20 032,43 171
wielofunkcyjnej

Modernizacja placu zabaw przy ul. Osiedle 28 000,00 40
Maków na Osiedlu im J. Piłsudskiego Pilsudskiego
w Pszczynie

Listen and talk!- Słuchaj i mów! Osiedle Siedlice 50 000,00 20

Oświetlenie chodnika od ul. Bratków Osiedle 33 000,00 59
do alei parkowej Piłsudskiego

Jaśnie] to lepiej! (_)siedle 50 000,00 78
Sródmieście

Eksperymentuję i rozumiem, Działam Osiedle Stare 50 000,00 19
I umiem. Miasto

,,DICI mieszkańców Studzienki i ich Studzionka 100 770,00 152
organizacji społecznych”

Czyszczenie i umocnienie rowu Jankowice 88 733,00 151
wzdłuż ul. Akacjowej
w Jonkowicoch
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LOKALIZACJA KWOTA LICZBA

 

Z WNIOSKU ODDA_NYCH

GŁOSOW

Zakup i montaż wiaty przystankowe] Jankowice 15 000,00 10
— przystanek Jankowice Przyśniczo
Patentus

Radosne Figle — Place zabaw Wisla Wielka 99 050,39 353
w Wiśle Wielkiej:
~ budowa placu zabaw przy ul.
Słonecznej 4 (obok OSP)
- rozbudowa płocu zabaw przy
ul. Dębowej 5 (teren portu przy
zbiorniku Goczałkowickim)

Zakup zestawu komputerowego Osiedle 7 891,00 83
oraz nowości wydawniczych dla Filii Powstańców
nr1w Pszczynie Slqskich

Modernizacja terenu przy LKS Jankowice 49 000,00 128
„ZNICZ" Jankowice zmiejszenie do

kwoty:
29 263,59

Projekt i budowa chodnika w ciqgu Osiedle 94143,81 132
ul. Słowackiego Daszyńskiego

Rozwinięcie oferty kulturalno — Osiedle Piastów 128 878,51 143
sportowej na osiedlu Piastów
w Pszczynie

Wykonanie nakładki asfaltowej na Osiedle Polne 68 979,37 105
ulicy Studzienickiej rozpoczynujqc Domy
od ulicy Bierufiskiej. Prace będziemy
wykonywać etapami

Bezpieczna Szkoła Podstawowa Brzeźce 70 752,54 66
w Brzeźcoch — poprawa
bezpieczeństwa w szkole / LKS

wymiana i montaż okien
w pomieszczenioch klubowych,
doposażenie klubu.

Folklor Z Zespołem Regionalnym Osiedle Stare 69197,98 84
Pszczyna — zajęcia Miasto
i warsztaty folklorystyczne,
rekonstrukcja strojów pszczyńskich,
występy, instrumenty ludowe,
„Wiosna ludowa — Spotkanie Pod
Brzymem”

Strefa Aktywności Sportowej Studzienice 91 836,26 234
i Zdrowotnej przy Zespoie Szkolno
-Przedszko|nym w studzienicoch

Remont Ośrodka Kultury Czurków 96 524,19 124
w Ozorkowie

„Nowoczesna Placówka Medyczna Qsiedle 82 970,41 141
To Zadowolony Pacjent" — Sródmieście
informatyzacja Pszczyńskiego
Ośrodka Rehabilitacyjno-
Terapeutycznego

Cykl spotkań 2 kulturq Osiedle Stara 35 461,00 199
Wieś

Budowa skoczni w dal przy Szkole Rudołtowice 40 000,00 53
Podstawowej
im. Józefa Weszki w Rudołtowicuch
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Modernizacja sali ośrodka kultury Rudołtowice 30 400,00 70
w Rudołtowicach

Zielona i aktywna Kolonia Osiedle Kolonia 125 866,55 210
Jasna — nasadzenia drzew oraz Jasna
modernizacja Strefy Aktywności
Sportowej na osiedlu

Zielone Siedlice — rozwój terenów Osiedle Siedlice 94 508,16 88
zielonych poprzez stworzenie
osiedlowego parku kieszonkowego

Modernizacja budynku OSP w Łqce Łąka 99 814,50 205

Modernizacja instalacji CO ćwiklice 103 235,75 134
w ośrodku kultury
w ćwiklicach, zakup i montaż
systemu alarmowego
oraz rozbudowa monitoringu

Ogród społeczny w Wiśle Małej Wisła Maia 75 173,32 170

Wesoła Szkoła ~ edukacja i zabawa Czorków 15 000,00 47
to super sprawa: Laboratorium,
Planetarium i Pieczenie Chleba
nu terenie Zespołu szkolno —-
Przedszkolnego w Czurkowie

Boisko dla Dwójki Osiedle 100 000,00 263
Ęowstuńców
Siqskich

Poprawa bezpieczeństwa Piasek 128 951,38 595
mieszkańców soiectwu Piasek

Budowa ogrodzeniu wokół budynku Osiedle staru 99 997,77 304
placówki oraz doposażenie Wieś
ogólnodostępnego i przedszkolnego
placu zabaw

Aktywnie i Bezpiecznie Poręba 68 833,57 65

Projekty niezrealizowane w ramach Pszczyńskiego
Budżetu Obywatelskiego w danym roku
budżetowym sq rekomendowcme do realizacji
w budżecie gminy Pszczyna no rok następny.
Pszczyński Budżet Obywatelski na stole wpisał
się w wachlarz narzędzi aktywizocyjnych
i konsultacyjnych Gminy, dedykowanych
mieszkańcom.
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Ponad 100 mln zl kosztuje roczne
utrzymanie dwudziestu czterech placówek
oświatowych funkcjonujących na terenie
gminy Pszczyna. Dzięki odpowiedniemu
Hnansowanlu możliwe jest uzyskiwanie
wysokiego poziomu nauczania. Władze
gminy konsekwentnie utrzymują
wszystkie istniejące przedszkolu oraz
szkoły zarówno nu terenle miasta, jak
i w każdym z dwunastu sołectw.

Do sprawnej obsługi systemu oświaty
i realizacj! niezbędnych zadań gmina
Pszczyna zatrudnia ponad 1300 osób.
W 2021 roku we wszystklch jednostkach
pracowało 919 nauczycieli oruz 402 osoby
w administracji I obsłudze.

ŻŁOBKI

W 2021 roku funkcjonował jako jednostka
organizacyjna gminyjeden żłobek miejski.
Placówka posiada 81 miejsc. W ciągu całego
roku wszystkie miejsca byly obsadzone. W 2021 roku
gmin:: na prowadzeniu żłobku wydała 177877738 21,

Na terenie gminy Pszczyna funkcjonowało również
siedem żłobków prywatnych prowadzonych
przez osoby fizyczne, spółki z 0.0. oraz
spółdzielnie socjalne (Troskliwe Misie w Pszczynie
i Jankowicach, Little Gigants — Mali Giganci
w Pszczynie i Porębie, Centrum Edukacji i Rozwoju
cogito w Łqce, Skrzatowo, Pociecha). Placówki te
mogły objąć opieką łącznie 382 dzieci w tym 81
dzieci w Żłobku Miejskim.

Wykorzystując możliwość obowiązującej w gminie
Pszczyna uchwały Nr L/567/18 z dnia 6 września
2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalenia
i rozliczenia oraz kategorii dzieci, na które
udzielana jest dotacje celowe dla podmiotów
prowadzących żłobki |ub kluby dziecięce na
terenie gminy Pszczyna, dofinansowano w 2021
roku pobyt dzieci w żłobkuch niepublicznych nu
chznq kwotę 115200021 (50021 miesięcznie na
dziecko).

PRZEDSZKOLA

w roku szkolnym 2021/2022 Gminc Pszczyna
była organem prowadzącym dla 14 publicznych
przedszkoli, w tym 9 w zespołach szkolno—
przedszkolnych, dodatkowo w 4 szkołach
podstawowych funkcjonowoly oddziały
przedszkolne. No terenie gminy prowadzonych
było w 7 niepublicznych przedszkoli, które sq
dotowane przez gminę,

W ramach działalności powyższych placówek

wychowaniem przedszkolnym objętych było 2.444
dzieci (done 2 Systemu Informacji Oświatowej —
stan na 30.09.2021 r.), w tym 1.796 dzieci w wieku

3—5 [at oraz 648 dzieci w wieku 6 lat i starszych,
kształceniem specjalnym było objętych 86 dzieci .

Dzialojqcym na terenie gminy niepublicznych
przedszkolach gmina udzielilo średnio dotacji
w wysokości 1428,02 zł miesięcznie na jedno
dziecko, a także średnio 439,21 zł na realizację
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

SZKOŁY

Gmina Pszczyna w roku szkolnym 2021/2022
pozostała organem prowadzącym dla
18 szkół podstawowych ijednego liceum
ogólnoksztalcącego. W stosunku do poprzedniego
roku szkolnego nastąpiło jedna zmiana
organizacyjna w zwiqzku z polqczeniem
w zespół szkolno-przedszkolny Przedszkola
w ćwiklicuch i Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy
Września w ćwiklicuch. W roku szkolnym 2021/22
funkcjonowały 24 oddzialy integracyjne w 8
placówkach (Szkoła Podstawowa nrl 1m.Ksiqżqt
Pszczyńskich w Pszczynie, Szkoła Podstawowa
nr 21m. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie, Szkoła
Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowcc w Pszczynie,
Szkola Podstawowa nr 6 w Pszczynie, Szkoła
Podstawowa w Ozorkowie, Łqce, Studzionce),

Na terenie gminy swoją działalność prowadzą
dwie niepubliczne szkoły podstawowe, które są
dotowane przez gminę.

Łącznie w gminnych szkołach podstawowych
uczyło się 3.278 uczniów w ramach 174 oddziałów
(dune z arkuszy organizacyjnych — stun
no 30.09.2021 r.). Naukę w klasach pierwszych
Iwrześnia rozpoczęlo 383 uczniów. W liceum

prowadzonym przez gminę uczyło się 384
uczniów w romoch 14 oddziałów (dane z arkusza

organizacji — stan na 30092021 r.). Naukę
w klasach pierwszych 1 września rozpoczęło 79
uczniów.

uśredniona liczba uczniów uczęszczających
do jednego oddziału ogólnodostępnego
no poziomie szkoły podstawowej wyniosk: 18,23
uczniów. Nu poziomie liceum ta liczba wyniosla
27,43 uczniów.

W ramach zajęć w gminnych szkołach odbywa
się nauka języków obcych: j. angielski,]. niemiecki,
j.frc1ncuski,j. rosyjski (obowiązkowe) oraz
dodatkowy j. francuski w szkołach podstawowych,
ponadto w 2 szkolach prowadzona jest nauka
języka mniejszości niemieckiej.

Według stanu no 30.09.2021 r. 9 uczniów
zostało objętych nauką języka polskiego jako
języka obcego dla cudzoziemców lub osób
powracających z zagranicy.
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INNE ZADANIA Z ZAKRESU
OSWIATY

- Wczesne wspomuganie razwoju małego
dziecka: realizowane jest w publicznych
i niepublicznych placówkach, iqcznie tymi
działaniami objętych było 165 dzieci.

~ Nauka rellgli innych wyznań niż
katolickiego: realizowana jest poprzez zawarcie
stosownych porozumień z innymi jednostkami
samorządowymi, z tej formy nauki korzysta 185
uczniów.

~ Dowóz uczniów: Jednym z obowiązków gminy
jest zapewnienie transportu i opieki dla dzieci
i uczniów w przypodku kiedy droga dziecko
do szkoiy/przedszkola przekracza 3 lub 4 km
w zależności od wieku dziecka. Obowiązek ten
realizowany jest poprzez refundację biletów
komunikacji publicznej (zadanie szkół). zwrot
rodzicowi kosztów dowozu dziecka do szkoiy/
przedszkolu prywatnym samochodem, a także
w razie zaistniałej potrzeby także poprzez
organizację dowozów. Ponadto Gmina organizuje
dowozy dla uczniów i dzieci niepeinosprawnych
oraz zwraca rodzicom koszty dowozu
prywatnym samochodem. W ramach przetargu
na powierzenie realizacji dowozów zawarto 5
umów z 2 przewoźnikami, gdzie transportem
iopiekq zostało objętych 95 uczniów, ponadto
zawarto 22 umowy 2 rodzicami na zwrot kosztów
dowozu 23 uczniów prywatnym samochodem.

- Pomoc materialna dla uczniów oraz
realizowane programy: na wniosek rodzica lub
pełnoletniego ucznia przyznawane sq stypendia
szkolne oraz zasiiki szkolne — Gmina realizuje to
zadanie poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pszczynie. Ponadto Gmina realizuje rzqdowe
programy dofinansowania zakupu podręczników
dla uczniów niepeinosprawnych; zakup
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; udzieli
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI
W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
W GMINIE PSZCZYNA

Łączna liczba pedagogicznych etatów
subwencyjnych i niesubwencyjnych (etaty
przeliczeniowe) wynikających z zawartych umów,
Cl także godzin onadwymiarowych wniosła
919,90 etatów, ston na 31.12.2021 r. arkusze
organizacyjne)

Gminne etaty nauczycielskie (subwencyjne),
które stanowiły podstawę do naliczenia subwencji
oświatowej na 2021 r. wynikajqce z danych nu stan
01.09.2020 r. wyniosły ogóiem 569,96 etatów,
w tym:

~ nauczyciele stażyści — 32,67 etatów,

- nauczyciele kontraktowi — 111,84 etatów,

~ naucxyciele mianowani — 106,86 etatów,

~ nauczyciele dyplomowani — 418,59 etatów.

Gmina Pszczyna otrzymam 61.750.810 zł naliczone]
subwencji oświatowej no 2021 r. oroz dodatkowe
środki w ramach rezerw oświatowych tj. 218.469
zi— z tytulu dofinansowania wyposażenia
w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w szkołach podstawowych,
40.000,00 zi z tytuly dofinansowaniu doposażenia
publicznych szkół w zakresie pomieszczeń do
nauki w nowo wybudowanych budynkach;
24.793.00 Z12 tytulu kosztów związanych z wypiata
odpraw dla nauczycieli; 54900900 zi z tytuiu
wzrostu zadań oświatowych.

DODATKOWE ZAJĘCIA I WSPARCIE
DLA UCZNIOW

Gmina od 2006 roku prowadzi dodatkową naukę
języka francuskiego. Uczniowie korzystający
z zajęć językowych reprezentują Gminę m.in.
w trakcie Festiwalu Wspóiczesnej Piosenki
Frankofońskiej, W konkursie poezji francuskiej,
nawiqzujq kontakty w ramach projektów
Erasmus+, korespondują z kolegami z Belgii
i Francji. biorą udział w wideokonferencjach,
podczus których porozumiewają się wjęzyku
francuskim. wielu uczniów z sukcesem przystępuje
do egzaminu DELF. W roku szkolnym 2021/2022
9 szkól podstawowych realizowało dodatkowe
zajęcia z języka francuskiego,

Polityka oświatowo gminy obejmuje wsparcie
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W ramach noliczonej subwencji oświatowej na
2021 rok gmina zabezpieczyła kwotę 12.122.541 zi na
realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i miodzieży.

We wszystkich szkoiuch i przedszkolach w gminie
Pszczyna utworzono stanowisku pedagogów,
logopedów i psychologów, w razie potrzeb
zatrudniani sq rehabilitanci oraz specjaliści integracji
sensorycznej.

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego organizowane sq zajęciu rewulidocyjne,
w zależności od potrzeb indywidualne zajęciu
edukacyjne, wsparcie w postaci dodatkowej kadry
oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Diu pozostałych dzieci potrzebujących wsparcia
w przedszkolach i szkołach organizuje się nauczanie
indywidualne, zajęcia dydoktyczno—wyréwnawcze,
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno—
spoieczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęciu logopedyczne, Zdjęcia o charakterze
terapeutycznym czy zindywiduulizowanq ścieżkę
kształcenia.

57

PSZCZYNA - RAPORT O STANIE GMINV



 
 

   

W dwóch jednostkach prowadzone jest również
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
stanowiące Wsparcie dlu najmłodszych
mieszkańców gminy i ich rodziców.

Gmina Pszczyna od lat wspiera szkoły
i przedszkola zarówno w kształceniu postow
proeuropejskich jak i kształtowaniu przywiązania
do lokalnych tradycji i kultury. Szkoły i przedszkola
2 prowudzq zajęcia z edukacji regionalnej
i osiągają sukcesy w tym obszarze. W szkole
Podstawowej nr i im. Ksiqżqt Pszczyńskich

w Pszczynie realizowany był program ,,Gryfne
Dzioichy i Szwcrni Chłopcy" jak chociażby I miejsce
Zespołu Szkolno—Przedszkolnego w Studzienicach
w kategorii szkoły podstawowe w kuratoryjnym
Wojewódzkim Konkursie „Edukacja regionalna
w szkole" zc: projekt: Jak chłopcy ze Studzienic szli
do powstania" oraz liczne sukcesy w konkursach
plastycznych czy gwarowych. Uczniowie
biorq udzieli w zajęciach praktycznych w Izbie
Tradycji w che oraz Skansenie Zagroda Wsi
Pszczyńskiej w Pszczynie. W ramach Pszczyńskiego
Budżetu Obywatelskiego realizowane są przez
szkoiy również projekty związane 2 wykładami
historycznymi dla mieszkańców dot. okolic
Pszczyny i śląsku. W szkołach podstawowych
prowadzone są lekcje edukacji regionalnej.

W obszarze edukacll europejskie] ważną rolę
odgrywają wspierane przez gminę Pszczyna
projekty międzynarodowe. Nasze szkoły od lot
2 sukcesem realizują projekty ERASMUS+ i PO WER
— partnerska współpraca szkół, Mobilność
Szkolnej Kadry Edukacyjnej i Ponadnarodowa
Mobilność Uczniów oraz job shudowing
nauczycieli zagranicznych jak również liczne
wizyty partnerskich szkół. W 2021 roku szkola
Podstawowa nr 2 im. Jadwigi śląskiej w Pszczynie
zrealizowała projekt Erasmus+ Mobilność
kadry „Nauczyciel też uczeń", promujący wśród
nauczycieli nowatorskie rozwiązania programowe.
Zespól Szkolno—Przedszkolny w Łqce realizował
projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji
szkolnej — projekt POWER „Kreatywny nauczyciel —
zmotywowany uczeń”.

Rok 202] byi dla oświaty dużym wyzwaniem
ze względu na trudności spowodowane pondemiq
Covid 19. W związku z tym gminu doposażała szkoly
w konieczny sprzęt informatyczny, rozbudowała
sieci internetowe w szkolach (: także organizowała
wypoczynek letni uczniów gminnych szkói
w ramach akcji „Lato w mieście".

 



 

Barbara Sopot — Zembok
zastępca burmistrza Pszczyny
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ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2021 ROKU

PLACÓWKA OŚWIATOWA WYDATKI (21)

Szkoła Podstawowa nr1w Pszczynie 6 453 254,85

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie 5 360 507,20

Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie 5 119 473,24

Szkoła Podstawowa w ćwiklicach 2 207 270,69

Szkoła Podstawowa w Rudołtowicuch 2114 082,69

Szkoła Podstawowa w Porębie 2 508 322,27

Szkoła Podstawowa w Wiśle Małe] 2 831 526,17

Szko1c1 Podstawowa nr 6 w Pszczynie 7163 255,62

Szkola Podstawowa w Brzeźcuch 2 341 608,82

Przedszkole nr 2 w Pszczynie 2 469 320,55

Przedszkole nr 4 w Pszczynie 923 565,89

Przedszkole nr 1 w Pszczynie 2 027 773,60

Przedszkole w ćwiklicuch 1 276 254,57

Przedszkole nr 6 w Pszczynie 2 812 565,86

Przedszkole nr 5 w Pszczynie 1 993 346,61

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie 4 926 742,70

Zespó1Szkolno—Przedszkolny w Studzienicach 4 244 019,52

Zespół Szkolno—Przedszkolny w Piasku 7 802 963,15

Zespół szkolno—Przedszkolny w Łqce 5 236 136,63

Zespół szkolno-Przedszkolny w Wiśle WIeIkiej 3 562 141,67

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicczch 7 458 222,44

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie 8 560 620,93

Zespél Szkolno—Przedszkolny w Studzionce 6 033 586,11

Zespół Szkolno-Przedszkolny w ćwiklicqch 1 714 039,95

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie 7 855 070,10
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ETATY NAUCZYCIELI STAN NA 31 GRUDNIA ŻOZIR.

PlACÓWKA OŚWIATOWA LICZBA ETATÓW

Przedszkole nr 1 w Pszczynie 11,49

Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie 16,47

Przedszkole nr 5 w Pszczynie 14,26

Przedszkole nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka 18,25
w Pszczynie

Szkoła Podstawowa im. Józefa Weszki w Rudoltowicach 19,35

Szkok: Podstawowa nr1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie 65,18

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie 51,00

Szkoła Podstawowa nr 41m.Józef0 Pukowco w Pszczynie 41,58

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego 74,83
w Pszczynie

Szkoła Podstawowa w Brzeźcach 22,61

Szkoła Podstawowa w Porębie 20,54

Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej 24,19

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarkowie 47,15

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jankowicach 59,06

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łqce 48,73

Zespó1SzkoIno - Przedszkolny w Piasku 74,75

2espó1$zkolno › Przedszkolny w Pszczynie 71,88

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicuch 36,43

Zespół Szkolno — Przedszkolny w Studzionce 50,11

Zespół Szkolno — Przedszkolny w Wiśle Wielkiej 31,72

Zespól Szkolno-Przedszkolny w ćwiklicuch 43,52

Zespół Szkó1 Nr1 w Pszczynie 76,80

_919.90
ETATV ADMINISTRACJI | OBSŁUGI STAN NA 31 GRUDNIA 2021 R.

PLACÓWKA ośwmrowA LICZBA ETATÓW

Przedszkole nr 1 w Pszczynie 14,750

Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie 16,000

Przedszkole nr 5 w Pszczynie 10,500

Przedszkole nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misiu Puchatku 16,500
w Pszczynie

Szkoła Podstawowa im. Józefa Weszki w Rudołtowicach 6,500

Szkoła Podstawowa nr1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie 19,000

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie 15,000

Szkok: Podstawowa nr 41m. Józefa Pukowca w Pszczynie 22,000

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego 19,000
w Pszczynie
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PLACÓWKA OŚWIATOWA LICZBA ETATÓW

Szkolu Podstawowa w Brzeźcuch

Szkoła Podstawowa w Porębie

Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ozorkowie

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jonkowicuch

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łqce

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pszczynie

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzionce

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśłe Wielkiej

Zespół Szkolno—Przedszkolny w ćwiklicuch

Zespół Szkół Nr] w Pszczynie

7,000

11,000

9,500

17,000

33,000

20,500

27,500

37,100

16,000

27,250

12,000

22,750

22,500

LICZBA DZIECl/UCZNIÓW STAN NA 31 GRUDNIA 202'IR..

PLACÓWKA OŚWIATOWA LICZBA UCZNIÓW

Przedszkole nr 1 w Pszczyme

Przedszkole nr 21m. Juliana Tuwimu w Pszczynie

Przedszkole nr 5 w Pszczynie

Przedszkole nr 6 z Oddziałami Specjulnymi im. Misio Puchatku
w Pszczynie

Szkoła Podstawowa im. Józefa Weszki w Rudoltowicach

Szkoła Podstawowa nrl im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie

Szkola Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 6 Im. ks. Jana Twardowskiego
w Pszczynie

Szkoła Podstawowa w Brzeźcuch

Szkoła Podstawowa w Porębie

szkoła Podstawowa w Wiśle Małej

Zespół Szkolno — Przedszkolny w Czarkowie

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jonkowicuch

Zespół Szkolno — Przedszkolny w Łqce

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pszczynie

Zespół Szkolno ~ Przedszkolny w Studzienicach

Zespół Szkolno — Przedszkolny w Studzionce

Zespół Szkolno — Przedszkolny w Wiśle Wielkiej
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172

150

135

136

405

376

294

405

154

173

199

333

600

437

568

639

310

423

247



Zespół Szkolno—Przedszkolny w ćwikłicach 380

Zespół Szkół Nr1 w Pszczynie 687

LICZBA ODDZIAŁÓW STAN NA 31 GRUDNIA 2021 R.

PLACÓWKA OŚWIATOWA LICZBA oonzmów

Przedszkole nr 1 w Pszczynie 5,00

Przedszkole nr 21m. Jullana Tuwima w Pszczynie 7,00

Przedszkole nr 5 w Pszczynie 6,00

Przedszkcle nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatku 7,00
w Pszczynie

Szkoła Podstawowa Im. Józefa Weszki w Rudoltowlccch 7,00

Szkoła Podstawowa nrl im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie 23,00

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwlgi Śląskiej w Pszczynie 20,00

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowcc w Pszczynie 18,00

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego 21,00
w Pszczynie

Szkoła Podstawowa w Brzeźcuch 10,00

Szkoła Podstawowa w Porębie 9,00

Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej 10,00

Zespół Szkolno — Przedszkolny w Czarkowle 18,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jonkowicach 27,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łqce 21,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku 29,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pszczynie 30,00

Zespół Szkolno ~ Przedszkolny w Studzienicach 17,00

Zespół Szkolno — Przedszkolny w studzionce 22,00

Zespół szkolno — Przedszkolny w Wiśle Wielklej 13,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w éwlklicach 19,00

Zespół Szkół Nr1 w Pszczynie 29,00

RAZEM
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PSZCZYNA ZIELONYM MIASTEM

Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie w ramach prac
zgodnych z zadaniami stotutowymi wykonuje:

~ pielęgnację zieleni na terenie Gminy
Pszczyna obejmującą koszenie, plewienie,
opiekę oroz kontrolę na Parkiem Pszczyńskim,
w tym kwalifikacje drzew do przydatności
do zabiegów pielęgnacyjnych oroz wycinek
i nasadzeń rekompensacyjnych,

- wycinki, pielęgnację drzew oraz gospodarkę
drewnem pochodzącym z wycinek wzdłuż ulic
gminnych oraz na terenach zielonych,

- cieżch opiekę nad Miejscami Pamięci

Narodowej,

- produkcję nasadzeń roślin sezonowych oraz
bylinowych na potrzeby Gminy,

- ustawianie bieżące remonty małej
architektury na terenie Gminy (ławki , kosze

itp.).
~ sprzątanie dzikich wysypisk,

- bieżące opróżnianie koszy wzdłuż ciągów
komunikacyjnych nu terenie Gminy Pszczyna,

- wyiapyquie bezdomnych psów,
pośrednictwo w adopcjach, współpraca
z organizacjami pożytku publicznego

w zakresie opieki nad zwierzętami,

- zarządzanie cmentarzem

komunalnym.

W roku 2021 przygotowano dokumentację
projektowo-kosztorysowq dla zadaniu pt. „Zielone
Siedlice — rozwój terenów zielonych poprzez
stworzenie osiedlowego parku kieszonkowego",
realizowanego w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2020 r.

Wykonano część zadaniu „Zielone Siedlice",

tj, wykonano ścieżki (› nawierzchni żwirowej
z obrzegowoniem z kostki granitowej oraz
nawierzchni utwardzonej z kostki grunitowej na
terenie między ulicami Bielskq :] Korfantego
w Pszczynie. Wartość wykonanych proc wyniosła
73 185,00 zł.

Początkowo zaplanowano dochody w wysokości
200 000,00 zł i wydatki - 2 800 00 zł. W wyniku
przeprowadzonych zmian w ciqgu roku,
zaplanowane dochody zwiększyły się o 2 950
zł i wynosiły 202 950 zł, a zaplanowane wydatki
zwiększyły się o 430 379 zł i wynosiły
3 230 379,00 zł. Ostatecznie no koniec roku

dochody wykonano w wysokości 192181.56 zł,
:: wydatki w kwocie 3 219 940,27 zl, w tym place
z pochodnymi —1 885 742,28 zl.

 



AKCJE NA PLUS:

ŚWIATOWY DZIEN ZIEMI PSZCZYNA MIASTEM M GNOLII

22 kwietniu obchodztmy Światowy Dzien Ziemi. We Wtorek, 21 września no parkingu przy
We wszystkich placówkach oświatowych ulicy Bielskiej mieszkańcy gminy Pszczyna
zarządzanych przez gminę Pszczyna rozmawiano mogli odebrać nieodpłatnie krzewy azalii,
o ekologii. Nu terenach zielonych szkół i przedszkoli rododendronów i magnolii.
wspólnie z dziećmi i młodziezq posadzono drzewcu.
Z początkiem ubiegłego roku ponad 1400 nowych
drzew posadzili pracownicy Miejskiego Zakładu
Zieleni. Na terenie parku pszczyńskiego pojawiło
się natomiast 60 różaneczników, 60 cxzcini —

w sumie 250 różnych drzew I krzewów.

Inicjatywa cieszyło się olbrzymim
zainteresowaniem. Burmistrz Pszczyn
Skrobol wspólnie z pracownikami
Miejskiego Zakładu Zieleni,
c także Urzędu Miejskie -
rozdali 021000
sztuk krzewów!

Szkola Podstawowa w ćwiklicach Zespół Szkolno-Frzedszku.

«› ~ „
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W 2021 roku : przejazdów Pszczyńskq
Komunikacją Gminną skorzystuio ponad
80 tys. osób. Wzwiązku zpandemiq
koronawirusu COVlD-19 przez wiele
miesięcy uczniowie pszczyńskich szkół
nie korzystali : przejazdów. Trend ten
widocznyjest przy sprzedaży biletów
miesięcznych. Mimo to należy podkreślić,
że coraz więcej mieszkańców korzysta
z komunikacji publicznej.

Szczególowe informacje dotyczące
rozkladu jazdy, a także sieci przystanków
oraz cen biletów znujdujq się w serwisie
www.pkg.pszczyna. pl

LINIE AUTOBUSOWE— KURSUJĄ NA
PIĘCIU TRASACH

A Pszczyna— Studzionku— Pszczyna przez Łqkę.
Wisłę Wielką, Wisłę Maiq

B Pszczyna- studzienice przez Jankowice
c Pszczyna— ćwiklice przez Rudoitowice
DI Pszczyna— czarkéw— Piusek— Pszczyna
D2 Pszczyna- Piusek— Czarków- Pśzczyna
F1 Pszczyna— Pszczyna
F2 Pszczynu- Pszczyna

AKTUALNY CENNIKBILETÓW

w granicach jednej miejscowości

wgrunieach dwóch miejscoweści

w granicach trzech lub więcej
miejscowości

TRASA

N
U
M
E
R

S
T
R
E
F
V

w granicach jednej miejscowości

w granicach dwóch miejscowości

w granicach trzech lub więcej
miejscowości

  

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH W ZŁ

NORMALNY _ZKO)LNVISTUDENCKI
_()O%

  

 

SPRZEDAŻ BILETÓW W 202'! R.

MIESlĄC JEDNORAZOWY JEDNORAZOWY MIESIĘCZ MIESIĘCZNY
NORMALNY ULGOWV NORMALNY ULGOWV

\ j 1971 1043 s |
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KWIECIEN 1743 850 3 0

MAJ 2002 2740 3 6

CZERWIEC 2069 4203 2 3

LIPIEC 1777 1084 3 0

SIERPIEN 1754 1202 0 4

WRZESIEN 4466 12387 9 306

PAŻDZIERNIK 3283 8045 0 0

LISTOPAD 3963 9510 11 190

GRUDZIEN 3355 6430 7 42

SUMA 31153 50917 50 555
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GOSPODAROWANIE
ODPADAMI



Zgodnie z Uchwałą Nr xxl292/2o
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 9
czerwca 2020 r. w sprawie stawek
oplat zu gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego : dnia 15 czerwca
2020 r. poz. 4782) od 1 sierpnia 2020 r.
na terenie gminy Pszczyna obowiązują
następujące stawki opłaty:
— 25,80 złlosobęlmiesiqc jeżeli odpady
sq zbierane i odbierane w sposéb
selektywny;
- 51,60 złlosobęlmiesiqc jeżeli właściciel
nieruchomości nle wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny.

Oplutę zu gospodurowclnle odpadami
komunalnymi na|eży wnosić za trzy kolejne
mieslqce kalendarzowe, w termlnuch:

~ za I kwartał do io kwietniu danego roku,
- zo ii kwartał do 10 lipca danego roku,
- za III kwartał do 10 października danego roku,
. za IV kwartał do 18 grudnia danego roku.

Opiate uiszcza się bezpośrednio w kasie
Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub przelewem
na indywidualny rachunek bankowy podany
w informacji o opłacie.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt selektywnego zbieraniu odpadów
komunalnych:
Punkt prowadzony jest przez firmę Remondis
Sp. z o.o. Oddzial w Sosnowcu
(ul. Baczyńskiego 11, 41-203 sosnowiec)

Adres punktu:
UI. Cieszyńska 35, 43-241 Łqku, tel. 32 447 19 55

PSZOK czynny jest we wtorek, czwartek I piątek
w godz. od 10.00 do 17.00, w środę od godz.
12.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę miesiąca
w godz. od 10.00 do 15.00.

W poniedziałek PSZOK jest nieczynny.

Bez dodatkowych opłat w PSZOK-u można
oddać następujące rodzaje odpadów: papier
i makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowaniu wielomateriałowe (kartony po
mleku, napojach, itp.), meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony
z samochodów osoba ch (bez felg) w ilości do

B sztuk/rok, bioodpcdy za wyjątkiem odpadów
pochodzących z nieruchomości, których
właściciele korzystają z ulgi no kompostowanie),
tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujqce się do
odpadów medycznych powstaie w gospodurstwie
domowym w wyniku przyjmowaniu produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzeniu
monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki, odpady
remontowo-budowlane w ilości do 1 tony
z posesji/rok.

Aby bez dodatkowe] opłaty oddać w punkcie ww,
odpady na|eży zabrać ze sobą dowód osobisty lub
inny dokument potwierdzający zameldowanie na
terenie gminy Pszczyna.

ILOŚć ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z TERENU
NIERUCHOMOŚCI GMINY PSZCZYNA W 202'IR. :

KOD I RODZAJ ODPADU

 

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Zmieszane odpady opakowaniowe

MASA O_DEBRANYCH MASA

ODPADOW ODEBRĄNVCH

KOMUNALNYCH_ ODPADOW

Z NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH,

ZAMIESZKALVCH Z NIERUCHOMOSCI

I NlEZAMlESZKAlVCH ZAMIESZKAŁYCH

[MG] [MG]

892,1850 797,030

4,8490 0

2599,5100 2234,330

7'l
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Opakowaniu ze szkła 1190,6520 1190,1080

Popler i tektura 4,8810 0

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 0,4200 0

Tekstylia 0,1260 0

Lampy fluorescencyjne i inne odpady 0,0810 0,056
zawierające rtęć

Urządzenia zawierające freony 13,320 13,320

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0,6890 0
01 33

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 17,4720 17,400
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 17,9510 11,460
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Tworzywu sztuczne 5,9470 0

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 2558,880 2558.880
selektywny

Odpady ulegające biodegradacji 20 96,9000 2095,720

16% 4%
°/11 «›Odpady komunalne Opakowania z papieru

nie wymienione itektury Zmieszqne

w innych podgrupuch .
5% _ ...u odpady opakowanxowe

|::

Odpady (y

wielkogabarytowe .......... 1:1 5 o

: Opakowania

ze szkla

!; o,W,
Inne niewymienion :

frakcje zbierane

w sposób

selektywny

(pcpió')

....... 1:1 o94
odpady ulegające

biodegradacji

    
  

   

  

   

 

  
38%|':
Niesegregowane

odpady komunalne

Pozostały procent stanowią ułamki.
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KOD I RODZAJ ODPADU

|Lość ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH w pszox-u w 2021 R.:

MASA O_DEBRANVCH

ODPADOW

KOMUNALNVCH

 

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z metali

Opakowania ze szkła

Zużyte opony

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

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

Tekstylia

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Urządzenia zawierające freony

Furby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zuwierajqce niebezpieczne składnikiS)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 0121, 20 0123120 0135

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
ZUŻYTE iGŁY, STRZYKAWKI, GLUKOMETRY

Odpady ulegające biodegradacji

odpady wielkogabarytowe

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupuch

Łączna musu zebranych odpadów komunalnych w tonach [Mg]

Łączna musu zebranych odpadów komunalnych z wyiqczeniem
odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Łączna masu zebranych odpadów budowlanych I rozbiórkowych
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w TONACH [MG]

26,0270

2,1365

0,0500

3,0440

79,2520

0,0980

164,8700

11,9920

0,2770

8,2720

0,0520

0,2010

0,3220

7,8100

14,8860

0,0090

0,0011

575,7590

379,5430

1378,8840

2 6353,4856

2488,6156

164,8700
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OPIEKA
ZDROWOTNA
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Analizujqc potrzeby zdrowotne
mieszkańców oraz możliwości finansowe,
Gmina Pszczyna w dniu 21 września
2021 roku przystąpiła do spółki Centrum
Przedsiębiorczoścl CP Spólka : o.o.,
prowadzące] szpital Powiatowy w Pszczynie
I objęiu 7600 nowych udzlaléw o wartości
nominalne] po 100,00 zl każdy, 1]. o chzne]
wartości 760 000 :1 zlotych.

Gmina wydatkowula również środki na
szeroko pojętą profilaktykę i ochronę zdrowia.
w ramach tych dziuluń środki finansowe
przekazano na:

~ sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej
obejmujących świadczenia gwarantowane
w zakresie rehabilitacja lecznicza.
Podpisano umowę z Pszczyńskim Ośrodkiem

Rehabilitacyjno — Teropeutycznym na iqcznq
kwotę 1393992011. sfinansowanie przez
gminę w/w świadczeń w znaczący sposób

przyczyniio się do skrócenia czasu oczekiwania

mieszkańców na zabiegi fizjoterupeutyczne
oraz przyspieszyło proces ich rehabilitacji.
W ramach umowy z gminq PORT udzie|i1 1qc2nie
21.532 świadczeń dla 612 osób,

~ sfinansowanie świadczeń zdrowotnych dla
mieszkańców gminy Pszczyna w zakresie
udzielania pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjne] dla uzależnionych od
alkoholu. Podpisano umowę 2 NZOZ Centrum
Leczenia Uzależnień na łączną kwotę 49.980,00
21W ramach umowy 2 pomocy skorzystało 115
osób,

~ sfinansowanie świadczeń zdrowotnych
w formie sesji terapii indywidualnej dla osób
powyżej 16 roku życia — realizacja programu
„Candis — modułowego programu terapii dla
problemowych użytkowników przetworów
konopi". Podpisano umowę z NZOZ Centrum
Leczenia Uzależnień na łączną kwotę 3.960,00
zł. W ramach umowy 2 pomocy skorzystało 10
osób,

~ w zwiqzku z przeciwdziałaniem COVID—19
Gmina Pszczyna realizowała zadania
w ramach środków przyznanych 2 Funduszu
Przeciwdziuiuniu COVID ~19 w zakresie:

0) transportu osób mających trudności
z samodzielnym dotarciem do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS—
CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
oraz organizację telefonicznego punktu
zgłoszeń potrzeb transportowych oroz
informacji o szczepieniach przeciwko
wirusowi SARS-CoV—2 (infolinia) w okresie
od 12.01.2021 do 31.12.2021. W czasie realizacji
zadania z transportu skorzystało 35 osób
niepełnosprawnych oraz 65 osób mających
obiektywne trudności W dotarciu do punktu
szczepień. No w. cel wydatkowano zostało
kwota w wysokości 28 980 21,

b) działań promocyjnych mających no

celu zwiększenie liczby mieszkańców
poddających się szczepieniu przeciw
COVID—19 w okresie 11.06.2021 do 30.09.2021.
Działanie to polegało no organizacji
punktów szczepień i ich promocji. W ramach
przeprowadzonych ukcji zaszczepi1y się
łącznie 672 osoby.Nc1 ww. cel wydatkowano
zostało kwota w wysokości 20 000 21.

W ramach realizacji zadań w zakresie ochrony
zdrowia udzielono:

~ mech dotacji celowych dla Pszczyńskiego
Ośrodka Rehabilitacyjno — Terupeutycznego
w iqcznej wysokości 226 660 21 no:

o) zakup sprzętu medycznego - 20 000 zi,

b) wdrożenie i wprowadzenie systemu

elektroniczne] dokumentacji medycznej
w Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno—
Terapeutycznym w Pszczynie." - 122 970 21,

c) zagospodarowanie terenów zielonych
Pszczyńskiego Ośrodku Rehabilitacyjno—
teropeutycznego w Pszczynie przy ulicy Antesa
1-etap I „Zielona Terapia“- 83 690 21,

- dotacji celowej dlo Hospicjum Św. Ojca
Pio w wysokości 125 000 21 no realizację
zadania pod nazwq Wykonanie otoczenia
Domu Ojca Pio — modułu dziennej opieki nad
osobami starszymi i przychodni. Zadanie
to było realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego.

Ponadto udzielono dotacji celowych w chznej
wysokości 162 800 zl w trybie art. 221 ustawy
nu Hnansowunie i dofinansowunie zadań
zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym dzialalność pożytku
publicznego nu następujące zadania
publiczne:

- prowadzenie opieki paliatywnej w domu
przewlekle chorych dorosłych mieszkańców
gminy Pszczyna w ramach hospicjum
55 000 zi,

~ ochrona zdrowia osób 2 wadami siuchu
i wadami wymowy w społeczności lokalnej
6 000 21,

~ Ochrona Zdrowia i integracja osób
niewidomych oraz zapewnienie opieki Iektorskiej
4 500 Zi,

- ochrona zdrowia i integracja osób niesiyszqcych
w spoieczności lokalnej 4 500 21,

~ czas i miejsce do nauki i aktywnego dzialaniu
w jesieni życia 37 000 21,

- profilaktyka i wspomaganie procy narządu
ruchu u dzieci w wieku rozwojowym 10 000 21,

- podniesienie standardów zabezpieczeniu
imprez sportowych na terenie gminy Pszczyna,
oraz podniesienie kwalifikacji personelu
ratowniczego prowadzącego poszukiwania osób
zaginionych 10 000 21.
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- Brzozowy zakątek zdrowia i wytchnienia
10 000 Z1,

- Sieć życia 1 800 21,

- zorganizowanie wycieczki nad morze
w ramuch integracji społecznej i ochrony
zdrowia podopiecznych Ośrodka Matka Boża
Różańcowa. 10 000 zł,

~ Zdrowy Senior 4 000 21,

~ wyjazd integracyjny w Beskid Śląski 7 000 zł,

~ Seniorze - Żyj zdrowo i bezpiecznie 3 000 zł.

Mieszkańcy mogli korzystać z podstawowej opieki
zdrowotnej w 31 placówkach Niepublicznych
Zakładach Opieki Zdrowotnej, które swoją
działalność prowadzą na terenie całej Gminy.

No terenie Gminy Pszczyna na dzień 31 grudnia
2020 roku funkcjonowało 14 aptek i 5 punktów
aptecznych.

W minionym roku z pomocy udzielone]
przez Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno —
Terapeutyczny skorzystało 2511 pacjentów.
Placówka zrealizowało 59 627 świduczeń
w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego, Pracowni
Fizjoterapii, Pracowni Rehabilitacyjne], Pracowni
Wad Postawy oraz Poradni Logopedyczne]. W 2021
r. gmina Pszczyna sfinansowała świadczenia
zdrowotne (21 532 świdczeń) gwarantowane
z zakresu Fizjoterapii Ambulatoryjne]. Skorzystało
z niej 612 osób.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

ZAKRES/ NAZWA PORADNI ność UDZIELONVCH LICZBA PACJENTÓW.

 

ŚWIADCZEN [(TÓRVM UDZIELONO
SWIADCZENIA

1. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 8 486 283
dla Dzieci z zaburzeniami wieku
rozwojowego

z Dziu1/Pracownia Fizjoterupii 48 617 1 252

3. Poradnia Rehabilitacyjna 915 634

4 Poradnia Wad Postawy 311 250

5 Poradnia Logopedyczna 1 298 92

Razem 59 627 2 511

sPECJALIéCI UDZIELAJĄCV śwmpczań
ZDROWOTNYCH w RAMACH umow z NFZ:

1. Lekan specjalista w dziedzie ortopedii
i troumatologii narządu ruchu — 2 osoby

2. Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej ~—
1 osoba

3. Lekurz specjalista w dziedzinie pediatrii -
1 osoba

4. Fizjoterapeuta — 9 osób

5. Psycholog — 2 osoby

6. Pedagog specjalny — Oligofrenopedugog -
2 osoby

7. Logopeda — 2 osoby

8. Pielęgniarka — 1 osoba

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE FINANSOWANE
Z BUDZETU GMINY PSZCZYNA

  

NAZWA PROGRAMU KWOTA ność L1C_ZBA PACJENTÓW.
ZDROWOTNEGO QDZIELONVPH |_(TORYM UDZIELONO

SWIADCZEN SWIADCZENIA

1. Świadczenia zdrowotne 139 999,20 21 532 612
gwarantowane z zakresu
Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Razem 139 999,20 21 532 612
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SPECJALIŚCI UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W RAMACH UMOWY Z GMINĄ PSZCZYNA:

Fizjoterapeuci - 4 osoby

DOTACJE CELOWE GMINY PSZCZYNA:

ZAKUP SPRZĘTU [APARATURY MEDYCZNEJ

NAZWA APARATURY DOTACJA ŚRODKI WŁASNE RAZEM KOSZT
PODMIOTOWA POR—T

z BUDŻETU
GMINY
PSZCZYNA

 

L Zakup aparututy i sprzętu 20 000,00 618,56 20 618,56
medycznego - wirówki do kończyn
górnych, aplikatorów do terapii
ultradźwiękumi, pomocy
terapeutycznych, leżanki drewnianej

Razem 20 000,00 618,56 20 618,56

INFORMATYZACJA pszczvNSKIEco OŚRODKA
REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNEGO

NAZWA APARATURY DOTACJA ŚRODKI WŁASNE RAZEM
PODMIOTOWA POR—T KOSZT
z BUDŻETU
GMINV
PSZCZYNA

 

l. Wdrożenie i wprowadzenie 122 970,00 3 803,20 126 773,20
systemu elektronicznej
dokumentacji medycznej (serwer
z oprogramowaniem, stanowisku
komputerowe z wyposażeniem,
UPS do podtrzymaniu serwera
szafy, macierz dyskowu dc kopii,
urządzenia sieciowe i szefa, pozostały
niezbędny sprzęt, wdrożenie systemu
i lnne niezbędne prace, utworzenie

i wdrożenie strony internetowej)

Razem 122 970,00 3 803,20 126 773,20

ZAGOSPpDAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH PSZCZYńSKIEGO
OSRODKA REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

W PSZCZYNIE ETAP I „ZIELONA TERAPIA”

NAZWA APARATURY DOTACJA ŚRODKI WŁASNE

PODMIOTOWA POR—T

Z BUDŻETU

GMINY

PSZCZYNA

 

]. Zagospodarowanie terenów 83 690,00 2 588,35 86 278,35
zlelonych Pszczyńskiego Ośrodka
Rehabilitacyjno-Tempeutycznego
w Pszczynie etap I „ZIELONA TERAPIA"

Razem 83 690,00 2 588,35 86 278,35
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POLITYKA SPOLECZNA
w GMINIE PSZCZYNA



Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie
realizuje zadania w ramach szeroko
pojętej pomocy Spolecznej w zakresie
zadań wlasnych gminy, jak i zadań
zleconych przez administrację rzqdowq.
Beneficjentami pomocy spo1eczne] w 2021
roku było 443 rodzin — liczba osób w tych

rodzinach to 767 osoby.

W 2021 r. dzialuły następujące placówki
stacjonarne] pomocy spoleczne] tj.:

- psychicznie chorych prowadzony na zlecenie
powiatu, w którym przebywa 13 mieszkanek
i mieszkańców przewlekle psychicznie chorych
skierowanych z gminy Pszczyna. Łączna liczba
osób z terenu gminy Pszczyna skierowanych do
domów pomocy społecznej na terenie calego
kraju to 51 osoby,

~ schronisko dla bezdomnych kobiet w Wiśle
Mole] oraz Dom dla bezdomnych matek
z dziećmi w Wiśle Małej prowadzone przez
Fundację Dobrego Pasterza w Ustroniu,
w którym przebywało 18 osób (8 kobiet i 10
dzieci) z terenu gminy Pszczyna, skierowane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie,

- środowiskowy dom samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w Pszczynie,
z którego usług skorzystały 23 osoby,

- w mieszkaniach chronionych przebywało 5
osób (3 kobiety i 2 dzieci).

Bezdomni mężczyźni byli kierowani do placówek
poza gminę Pszczyna, gdzie w 2021 r. w sumie
zostały umieszczone 24 osoby.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie
realizował usługi opiekuńcze świadczone
w domach osób potrzebujących (osoby
starsze, samotnei niepełnosprawne), były one
realizowane w 54 gospodarstwach domowych.

W 2021 roku kontynuowany był Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowe 2014-2020 (PO
PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego celem
jest wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej
sytuacji materialnej poprzez pomoc żywnościowq.
W 2021 roku z pomocy Żywnościowej skorzystalo
700 osób. Łączna ilość rozdysponowane] żywności
to ponad 35 tony, co objęło 4.900 paczek
żywności.

W 2021 roku byly realizowane prace społecznie
użyteczne. Jest to forma wsparciu skierowano
do osób bezrobotnych bez prawo do zasiłku
ijednocześnie korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. Uczestnictwem w tej formie
aktywizacji objętych zostalo 19 osób bezrobotnych.
Podjęły one zatrudnienie w ramach prac na
terenie pszczyńskich instytucji publicznych,

W Klubie Integracji Spo1ecznej0érodko
również dla osób bezrobotnych odbywały się
konsultacje indywidualne dla 37 osób. Z każdą
osobq bezrobotnq analizowane by1y dostępne
oferty pracy, tworzone również były plony

kolejnych dzio1ań,wzmucniunu było motywacja
i samoocena. W razie potrzeby tworzone były
aktualne dokumenty aplikacyjne.

W 2021 roku liczba „Niebieskich Kart", które
wpłynęły do Przewodniczącej Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego to 92, a Iiczba rodzin
objętych procedurą „Niebieskiej Korty” to 76.
Gminny Zespół lnterdyscyplinarny zakończył 46
postępowań w ramach procedury „Niebieska
Karta".

W okresie objętym raportem 1.836 rodzin pobierało
zasiłki rodzinne nu dzieci. Kwota wypłaconych
świadczeń rodzinnych w 2021 roku wyniosła
4.046.724 21, ca kwotu wypłaconych zasiłków
pielęgnacyjnych — 2.652.453 zł.

W 2021 roku w gminie Pszczyna 164
rodziny pobierały świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na kwotę1.331.259 zł.

W okresie 2021 roku 10.919 dzieci pobierało
świadczenie Wychowawcze (tzw. 500+). Ogółem
wydatki na ten cel wyniosły 66.375.508 zł,]est
ono w calości finansowane z budżetu państwa
w ramach dotacji otrzymanej przez gminę.

Ztytu1u urodzeniu się Żywego dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę

zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
przys1ugujejednoruzowe świadczenie w wysokości
4000 zł.

W 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pszczynie wypłacono 4 takie świadczeniu
w1qcznej wysokości 16.000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje również
wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów
z terenu gminy Pszczyny. W 2021 roku świadczenie
to wypłacono 77 uczniom.

Ośrodek od początku pandemii codziennie
otrzymywał z Sanepidu iisty osób przebywających
nu kwarcntannie lub w izolacji. Na podstawie
tych listi podanych numerów telefonów
pracownicy Ośrodka dzwonili do każdej z tych
osób z propozycją pomocy. Liczba wykonanych
telefonów w 2021 roku to ok. 8000, Część z tych

osób kwalifikowana się do pomocy, część miala
wsparcie od sąsiadów i rodziny. Od 20.10.2020
OPS realizuje program „Wspieraj Seniora”,
udzielając wsparcia na rzecz seniorów, którzy
w obowiqzujqcym stanie epidemii zdecydowali
się na pozostanie w domach. Pomoc tc: była
realizowano także w 2021 roku, Pracownicy
OPS obsługiwali iweryfikowoli zgłoszenia
seniorów do programu oraz koordynowali pracę
wolontariuszy, którzy świadczyli pomoc na rzecz
seniorów. Zakres świadczeń wolontariusza objął
wykonywanie czynności na rzecz osób starszych
w szczególności: robienie zakupów zgodnie
z przekazaną przez seniorów listq obejmującą
artykuły żywnościowe, środki higieniczne, środki
czystości oraz leki, u także załatwianie spraw życia
codziennego, wynoszenie śmieci, wyprowadzanie
psu, załatwianie spraw urzędowych,
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podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,
towarzyszenie oroz wspóine spędzanie czasu.

W 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pszczynie realizowany był projekt partnerski
z Powiatem Pszczyńskim/Powiotowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Pszczynie współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Spoiecznego pod nazwą „Powiat
pszczyński — aktywizacja i integracja. Edycja 2021“.
Termin rozpoczęciu i realizacji projektu, z uwagi
na stun epidemii, został przesunięty i rozpoczął
się 01.04.2021 roku z planowanym zakończeniem
31.03.2022 roku. W 2021 roku wsparciem w ramach
projektu objętych zostaio 10 osób. Uczestnikami
projektu byiy osoby zagrożone ubóstwem |ub
wykluczeniem społecznym doświadczujqce
wielokrotnego wykluczenia społecznego.
Celem projektu był wzrost poziomu aktywności
spoieczno-zuwodowej mieszkańców i mieszkanek
Gminy Pszczyna, ze szczególnym uwzględnieniem
osób niepełnosprawnych w oparciu
o dobrane formy wsparcia będące wynikowq
przeprowadzonej szczegóiowej analizy i diagnozy
potrzeb osób objętych wsparciem. W ramach
projektu wdrożone były programy aktywnej
integracji w oparciu o kompleksowe działaniu,
których zastosowanie prowadzi do zwiększenia

zdolności do zatrudnienia i integracji społeczno-
zowodowej osób i grup doświadczających
wykluczenia społecznego. Uczestnicy mieli
zapewnione wsparcie w ramach instrumentów
aktywnej integracji pod kątem społecznym,
zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym,
w zależności od zdiognozowanych problemów
i deficytów.

w roku 2021 zrealizowano następujące
działania:

1. Wyjazd do Beskidzkiego Domu Zielin
„Przytuiiu" w Brennej, wyjazd do Chaty
Chlebowej w Górkach Małych, rejs statkiem
po Konale Gliwickim, wyjazd do Zamku
w P1owni0wicoch,wyjuzd do teatru oraz
Beskidzkiego Centrum Kultury na koncert kolęd.

2. Szkolenie informatyczne przygotowujące do
uzyskania certyfikatu ECDL e—Obywotel oraz
przeprowadzenie egzaminu zakończonego
uzyskaniem certyfikatu.

3. Konsultacje indywidualne w zakresie
,,Tworzenie wizerunku zewnętrznego dia
potrzeb poprawnego prezentowania się na
rynku pracy oraz w obszarze społecznym".

4. Staż zawodowy dla osoby w wieku
aktywności zawodowej, planujące] powrót nu
rynek pracy.

5. Dziuiunia w ramach „Edukacji dla zdrowia”,
w tym spotkania indywidualne i grupowe ze
specjalistami takimi jak dietetyk, psycholog,
rehabilitant. Zajęcia w terenie z instruktorem
Nordic Walking.

G. Indywidualne wsparcie w zakresie
rehabilitacji ruchowej jako instrumentu
zdrowotnego, którego celem było

wyeliminowanie |ub zicgodzenie barier
zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie
w społeczeństwie |ub powodujących oddalenie
od rynku pracy.

7. Zdjęcia warsztatowe: zarządzanie sobą

w czasie, trening umiejętności społecznych,
trening asertywności, wyjazdowy trening
motywacyjny.

8. Spotkania w ramach grupy
samopomocowe] w celu zwiększenia poziomu
integracji społecznej i aktywnego uczestnictwa
W życiu społecznym.

W czerwcu 2021 roku rozpoczął swojq dziuiclność
Klub Seniora, no powstanie którego Ośrodek
Pomocy Spolecznej w Pszczynie przygotowai
projekt. Dodatkowo również w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Spoiecznego RPO Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Klub
Seniora w Pszczynie” Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pszczynie w 2020 roku przygotowai wniosek,
dzięki któremu finalnie gmina Pszczyna otrzymoiu
dofinansowanie na jego realizację. Całkowity koszt
realizacji projektu to: 548.400 zł, termin realizacji
to: 01.01.2021—31.12.2022.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności
ijukości usiug spoiecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup
doświadczających wykluczenia społecznego.
Grupę docelowq stanowią osoby potrzebujące

wsparciu w codziennym funkcjonowaniu, bierne
zawodowe, w wieku powyżej 60 roku życia. Oferta
Klubu obejmuje: wsparcie osoby prowadzącej
Klub, onimatoro/opiekuna, pomoc psychologiczną
i prownq, zajęciu ruchowe, edukacyjne,
rekreocyjno-kulturalne, wsparcie specjalistów
z różnych dziedzin, Uczestnicy mujq zapewnione
również materiały do zajęć.

W 2021 roku z usług Klubu Seniora skorzystaio
36 uczestników. Do dyspozycji pozostaje sola
zajęć z aneksem kuchennym oraz kącikiem

wypoczynkowym, sala przeznaczona do zajęć
ruchowych, toalety z prysznicami oraz łazienki.

Zajęcia w Klubie odbywają się od poniedzioiku do
piqtku w 3 grupach.
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ROWEREM PRZEZ PSZCZYNĘ,
CZYLI pszczvńsxl ROWER
MIEJSKI

Blisko 1000 nowych użytkowników
odnotowano w systamlo Psxczyńsklego
Roweru Mlejsklego w 2021 roku.
Wypożyczalnia jednośladów dzialala od
końca kwietnia do końca pażdzlernikn.

Stacje rowerowe wyposażone zostały w rowery
standardowe, rowerki dziecięce oraz trójkołowce,
Do dyspozycji mieszkańców wiosną oddano
w sumie 87 rowerów, Nowością w tym roku była
zmiana systemu, która nie wymagał wpięcia
roweru w stację dokującą. Wystarczyło jedynie po
zakończonej jeździe zamknąć zcmekjednośladu.

— Z roku na rok wzrasta liczba użytkowników
systemu wypożyczalni rowerów miejskich. W 202!
roku odnotowaliśmy tysiąc nowych użytkowników
— mówi burmistrz Dariusz Skrobol. — Oznacza to,

że od momentu uruchomienia wypożyczalni
zarejestrowało się 6 tys. osób. Statystyki
pokazują, że rower miejski cieszy się dużym
zainteresawaniem, zarówno przez mieszkańców,
którzy często korzystają z bezpłatnych przejazdów,
jak i turystów Osoby odwiedzające gminę rower
miejski traktują, jako najlepszy środek transportu
na zwiedzanie Pszczyny i Goczałkowic, z którymi
wspólnie podpisaliśmy porozumienie - dodaje
burmistrz.

 

W 202] roku do systemu zapisało się 986 nowych
użytkowników,

Rowery miejskie można było wypożyczać od 30
kwietnia do 31 października. Przez sześć miesięcy
odnotowano 6935 wypożyczeń.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYMI
TRASAMI BYŁY TRASY :

PSZCZYNA - DWORZEC PKP - RYNEK: 463

RVNEK - PSZCZYNA - DWORZEC FKP: 333

OSIEDLE PIASTÓW — RYNEK: 322

  



 
Pszczgna
PERLA KSIEZNEJ DAISY

PRZESTRZENNE
| OCHRONA ZABYTKÓW



  

   

      

    

W 2020 r. miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego objętych było
61% powierzchni gminy, a 39% powierzchni gminy
zostało wskazane w studium do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Wydano 42 decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz 20] decyzji
o warunkach zabudowy.

W 2021 r. z budZetu gminy Pszczyna przekazano
dotacje — na prace konserwatorskie,
restauratorskie oraz roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się na terenie gminy Pszczyna:

l. Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia
NMP w Studzionce — no przebudowę stropu
w nawie głównej — 15 000 zł,

2. Polskiego Zwiqzku Niewidomych Centrum
Edukacyjno-Leczniczo-Rehubilitacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży — na dokumentację
inwentaryzacyjnq parku w Zespole pałacowo—
porkowym W Rudoltowicuch — l7 000 zł,

3. Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich
Świętych w Pszczynie — na badania
archeologiczne 4. Parafii Rzymsko-Kotolicka
p.w. Św. Mikołaja wtqce — na remont stolarki
okiennej budynku kościoła — 15 000 zł,

5. Bawer Bartłomiej Klos — na wykonanie
dokumentacji projektowej budynku dawnego
młyna wodnego przy ul. Żorskiej 4 w Pszczynie -
15 000 zł,

6. Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba
Starszego Apostoła w Wiśle Małej — nu remont
instalacji elektrycznej W Kościele pw. Św. Jakuba

Starszego Apostoła — 50 000 zł.
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Łącznie w zusobie gminy znajdowało
się na dzień 31 grudnia 2021 roku 550
mieszkań, w których zamieszkiwało 1118
osób.

Przeciętna powierzchnia użytkowa

mieszkaniu wynosiła 45,70 m1, 0 ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca zasobów
gminy - 22,48 m1.

W trakcie roku sprawozdawczego
sprzedano jeden lokal mieszkalny oraz
jeden budynek mieszkalny z ośmioma
lokalami mieszkalnymi.

W 2021 r. dokonano remontu 12 mieszkań
znajdujących się w zasobach komunalnych
gminy za kwotę 480 221,01 21 brutto.

W ramach tej kwoty wyremontowano mieszkania
w Pszczynie przy: ul. Korfantego 29/6, ul.
Wodzisławskiej 5/18, L11. Kopernika 6/10, ul.
Francuskiej 3/3, ul. Francuskiej 4/1, ul. Chrobrego
10/3,ul.Dworcowej26/3,u|_1<ościuszki 22/3, ul.
Kopernika 50/2, ul. Sokola 2/1, 01. Skłodowskiej 2/1
oraz przy ul. Skłodowskiej 5/4.

Na prace remontowe wydatkowano kwotę
189100953 21. No mieniu komunalnym
będącym w zarządzie jednostki prowadzono
także prace zwiqzone z wymianą instalacji
wodno — kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej,
wymionq stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka
pieców kaflowych, likwidacja przecieków przez
pokrycia dachowe itp.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH REMONTÓW ZAuczvć
MOZEMY:

- remont dachu w budynku przy ul.
Skłodowskiej 5 w Pszczynie,

- wymiana pojedynczych elektrycznych
bojlerów n01 ciep1q wodę w budynkach
socjalnych przy ul. Dobrowy,

- remont pokrycia dachowego w budynku
przy ul. 3 Mojo 15 (13 000 zł),

- remont pokrycia dachowego w budynku
Ośrodka Kultury w Czurkowie (9 900 zł),

~ wymiana pokrycia dachowego wraz
z dołożeniem warstwy izolacyjnej
w budynkach socjalnych przy ul. Łowieckiej
37 A,B,C w Pszczynie,

- remont sali w budynku Ośrodka Kultury przy
ul. A. Krzywoń 6 w Rudoltowicoch,

- remont pomieszczeń w Ośrodku Kultury przy
ul. Powstańców SIqskich 250 w Czurkowie,

- remont pomieszczeń w Ośrodku Kultury
przy ul. Slonecznej 4 w Wiśle Wielkiej,

- docieplenie elewacji budynku Ośrodka
kultury przy ul. Pawiej 42 w Wiśle Małej,
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- wymiana kotła grzewczego w Ośrodku
Kultury przy ul. Zawadzkiego 15 w Cwiklicoch,

- remont sanitariatów oraz pomieszczenia
biurowego wraz 2 wymianą instalacji wodno—
kanalizacyjnej i co. W Ośrodku Kultury przy
ul. Katowickiej 63 w Piasku,

- remont nawierzchni przed budynkami przy
ul. 3 Maja 15 w Pszczynie,

~ remont pomieszczeń w Ośrodku Kultury
przy ul. staromiejskiej 43 w Pszczynie,

- wykonanie projektu wewnętrznej instalacji
gazowej w bud nku przy uI. Francuskiej
3—7 (7 380,00 zł oraz bodowa instalacji
centralnego ogrzewania gazowego,
etożowego w bud nku przy ul. Francuskiej
3-7 (489 982,42 21 .

No dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości w opłatach
za mieszkania będące w zasobie gminy z tytułu
opłat czynszowych wynosiły lqcznie
7 239 651,43 zł,ztytu1u odsetek: 5 510 511,42 Z1.
idotyczy1y 267 mieszkań i 364 najemców.

Na dzień 3191udn1‘a 2021r. zaleg1ości te
przedstawiały się następująco: z tytułu
czynszów: 7 260 366,96 zł, 2 tytu1u odsetek:
5 565 494,96 21,1dotyczy1y 263 mieszkań i 359
najemców.

W roku 2021 wszczęto lącznie 13 postępowań
eksmisyjnych dotyczących lokali
mieszkalnych będących w zasobach Gminy
Pszczyna, w tym:

-1sprawa dotyczyk: naruszeniu porządku
domowego,

- 4 sprawy dotyczyły przekroczonych
dochodów,

— 5 spruw dotyczyło wypowiedzenia umowy
najmu ,

-1postępowanie umorzone ze względu na
pożar lokalu,

- 1 postępowanie umorzone ze względu na
zdanie lokalu,

-1 postępowanie dotyczące eksmisji przy
braku złożonych dokumentów o najem
lokalu.

Z uwagi na art. 15 z ustawy z dnia 2 marca
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. Dz. U. 2021 poz. 2095 )
o ile możliwe jest prowadzenie przed Sądem
spraw o eksmisję, o tyle organy egzekucyjne,
jakimi sq komornicy, nie mogq wykonywać
prawomocnych wyroków eksmisyjnych.
W związku z powyższym w 2021 roku nie mogło
się skutecznie zakończyć żadne postępowanie
eksmisyjne.
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W okresie objętym raportem 161 gospodarstw
domowych pobierało dodatek mieszkaniowy.
Wypłacono1662 świadczenia na kwotę 440
923 zł. Zadanie to finansowane jest w całości
z budżetu gminy. Ponadto w 2021 roku wypłacono
zryczałtowane dodatki energetyczne 464
gospodarstwom domowym w loNocie 7 055 zł.
Zadunie to finansowane jest z budżetu państwa.

W zakresie pakietu rozwiązań przeciwdziałania
negatywnym skutkom społecznym
igospodorczym COVID-19, wypłacono
tzw.”dopłctę do czynszu" w kwocie 4 778 zł.
Świadczenie wypłacono 2 gospodarstwom
domowym i zostało sfinansowane z budżetu
państwa.

Nu poczqtku 2021 roku no mieszkanie z zasobu
gminy oczekiwmy 143 osoby, a na koniec 2021
roku było to 121 osób. Średni czas oczekiwania nu
mieszkanie wynosi 8 lot.
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PROGRAM wspótppAcv
z ORGANIZACJAMI
pOZApzĄDowvw

Zgodnie z ustowq o dzioiolności pożytku
publicznego i o wolontariacie Urząd Miejski
reulizowai Program współpracy no rok 2021 Gminy
Pszczyno z organizocjomi pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi dzioiolność poż tku
publicznego — przyjęty uchwałą Nr XXV/345 20
Rody Miejskiej w Pszczynie z dnio 26 października
2020 roku. Głównym ceiem programu jest
budowanie portnerstwo pomiędzy administracją
somorzqdowq o orgonizocjomi pozarządowymi.
Do dnio 31 mojo każdego roku Burmistrz
przedstawia Rodzie Miejskiej sprowozdonie
z realizacji powyższego programu zo rok ubiegły.

PROGRAM PROFiLA KTY'KI ,

! POZWIĄZYWANlA PROBLEMÓW

ALKOHOLÓWYCH ! NARKOMANII

W gminie Pszczyna reolizowony jest Gminy
Program Profilaktyki i Rozwiqzywonio Problemów
Alkoholowych i Norkomonii przyjęty uchwolq Nr
XXV/344/20 Rody Miejskiej w Pszczynie z dnio
26 Iistopodo 2020 r. Środki no jego realizację
pochodzą z wpływów z opiat zo korzystonie
z zezwoleń no sprzedaż i podowonie napojów
olkoholowych. Progrom ten reguluje działania
związane z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień
W tym przeciwdziałanie, rozwiązywanie
problemów alkoholowych

inorkomonii oraz integracją społeczną osób
uzależnionych. Do dnia 31 morco każdego
roku Burmistrz przedstawic Rodzie Miejskiej
sprowozdonie z realizacji powyższego programu
zo rok ubiegły.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMi

DOZAWZADOWYM]:

Współpraca gminy z organizacjami
pozarządowymi w 2021 roku opierało się no
zosodoch pomocniczości, suwerenności,
partnerstwo, efektywności oraz uczciwej
konkurencji i jawności.

Gmina współpracowoia z podmiotami no
wielu pioszczyznoch, zarówno finansowych
(powierzenie — całkowitefinansowanie,wspc1rcie
— dofinansowanie) jak i pozofinonsowych
(potronoty, bezpłatne użyczenie sali itp.).

Wykoz organizacji pozarządowych, z którymi
Gmino Pszczyna współpracuje znajduje się

no stronie internetowej http:]lbippszczynu.
pl/index.php/listo/wykoz— organizacji—
pozorzadowych-wspolprocujocych-z-gmino-
pszczyno .

W ramach otwartych konkursów alert,
skierowanych do organizucli pozarządowych:

1. Powierzono wykonanie 2 zodofi 2 zokresu
edukocyjnej opieki wychowowczej no
kwotę 168 830 ziotych no dowóz uczniów
niepemosprownych do placówek
rewalidacyjno — wychowawczych.

2_ Wsporto wykononie iqcznie 42 zodonio
no łączną kwotę 1 845 500 21 w tym zodonio:

z zakresu ochrony zdrowio (5 zadań no kwotę

107 000 zł), przeciwdziałania alkoholizmowi (22
zodonio no kwotę 619 500 zł), kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego (4 zodonio no kwotę

250 000 zł), kultury fizycznej i sportu (7 zadań
na kwotę 505 000 zł) oroz wspieronio rodziny
(4 zodonio no kwotę 364 000 zi).

W romoch trybu małych zleceń no wniosek
organizacji pozorzqdowych wsparte realizację 30
zadań no łączną kwotę 209 474 złotych,

Przekazywanie środków finansowych odbywało
się w formie dotocji celowej po przeprowadzeniu
stosownych procedur w obszoroch: ochrony
zdrowio, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej
opieki wychowawczej, wspieraniu rodziny
oraz ochrony kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

Wykoz zreolizowonych zodon dostępny
jest w .,Sprowozdoniu z reolizocji Progromu
wspólpracy no rok 2021 Gminy Pszczyna
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego", które publikowane jest no stronie
internetowej www.bippszczynapl w zakładce
wspólpraca z organizacjami pozarządowymi]
sprowozdonio.

No realizację zadań z Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w 2021 roku przeznaczono środki
pochodzące:

- z wpiywów z oplot zo korzystanie z zezwoleń
no sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych (tzw. „korkowe") w kwocie
i 237 429,15 zł,

~ z tytułu nierozliczonych przychodów 2 lot
2016—2020 w kwocie 240 468,22 zi,

- z części opłat zo zezwolenie no sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
(tzw. „moipkowe") w kwocie 123 988,05 złotych.

Wydatki gminy z tytuiu reolizocji Progromu
wyniosły łącznie 1 311 891,48 21 i przeznaczone

zostaly między innymi no tokie zadania jdk:

~ zwiększenie dostępności do pomocy
teropeutycznej i rehabilitacyjnej dlo osób
uzależnionych od olkoholu i norkomonii,

~ udzielanie rodzinom, w których
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występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej 0 w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności
dlu dzieci i młodzieży, w tym prowudzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych,

- wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych wpiynęio 87 zgłoszeń

przypadków nadużywaniu alkoholu.
Do Sądu Rejonowego w Pszczynie

skierowano 19 wniosków
o zastosowanie leczenia

odwykowego.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za rok 2021 dostępne
jest na stronie internetowej www.pszczyncipl.

W trybie ustawy o dzialalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
przekazano dotacje na 30 klubów i stowarzyszeń
działających w sferze kultury fizycznej i sportu nu
łączną kwotę 1.187.150,00 zł. Zrealizowano łącznie
39 zadań w zakresie upowszechniania sportu,
turystyki i rekreacji w następujących obszarach:
piłka nożna, lekkoatletyka, badminton, kolarstwo,
szachy, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis
stołowy, żeglarstwo, koszykówka, rekreacja
ruchowa, zajęcia dogoterupii i hipoterapii oraz
jazda konno.

Szczególowy wykaz zrealizowanych zadań został
przedstawiony w „Sprawozdaniu z realizacji
Programu współpracy na rok 2021 gminy
Pszczyna z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi dziaialność
pożytku publicznego".
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Rozbudowana Infrastruktura sportowa,

cl także wsparcie pszczyńskich klubów
i stowarzyszeń sprawia, że nu terenie
gminy realizowanych jest wiele zajęć
zarówno dla dzlecl i młodzieży, jak I osób
dorosłych. Zudanla w zakresie kultury
flzyczne] I sportu reullzuje Miejski Ośrodek
Rekreacji I Sportu, który także zarządza
swoimi obiektami.

PONĄD 'I MLN ZŁ NA ORGANIZACJĘ
ZAJĘC SPORTOWYCH

Pod koniec stycznia w otwartym konkursie ofert

no realizację zadań publicznych wyłoniono

podmioty, które realizują zadania w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom

społecznym. Na ten cel gmina Pszczyna

przeznaczyła ponad 1 mln zł.

Na liście znalazło się 26 klubów i stowarzyszeń,

które organizują zajęcia rekreclcyjno—sportowe

dla dzieci i młodzieży, a także zajęcia w zakresie
kultury fizycznej i sportu.

ZADAN_IA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAlANIA

UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOlECZNVM

1. Realizacja zajęć rekreacyjno - sportowych dla
dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej na terenie

pszczyńskich sołectw:

- LKS Znicz Jankowice B7 500 zł,

- LKS Wisio Wielka 91 500 zł,

- LKS Wisla Maia 19 500 zi,

- LKS studzienka 29 000 zł,

~ LKS Brzeźce 47 000 zł,

~ LKS Rudołtowice ~ćwiklice 4B 000 zł,

~ UMKS Ruiy United 10 000 zi,

~ LKS Studzienice 53 500 zł.

1. Realizacja zajęć rekreacyjno — sportowych

w tym dogoterapii i hipoterapii dla dzieci

i młodzieży z niepełnosprawnościami w gminie

Pszczyna Stowarzyszenie Razem Dlu Dzieci

i Młodzieży z Niepełnosprawnościumi 5 000 zi.

2. Realizacja zajęć rekreacyjno — sportowych

dla dzieci i młodzieży Z zakresu tenisa ziemnego

w gminie Pszczyna Pszczyński Klub Tenisowe —

Narciarski GREG Team 10 000.

3, Realizacja zajęć z zakresu turystyki i rekreacji

ruchowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Pszczyna:

~ ZHP chorągiew Ślaska Hufiec ZHP

w Czechowicach Dziedzicoch 4000 zi,

~ Klub Sportowo — Turystyczny Diobiok 4000 zi,

~ Szkolny Klub Sportów i Tuwstyki Górskiej

i Nizinnej Wichura 4000 zł.

1. Realizacja zajęć rekreacyjno — sportowych dlu

dzieci i młodzieży z zakresu żeglarstwo w gminie
Pszczyna:

- UKS PlessWave 8000 zł,

~ UKŻ MORIS Pszczyna 4000 zł.

1. Realizacja zajęć rekreacyjno - sportowych dla

dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej na
terenie gminy Pszczyna UKS Centrum Pszczyna
38 000 zł.

2. Realizacja zajęć rekreacyjno - sportowych dla
dzieci i młodzieży z zakresu tenisa stołowego na

terenie gminy Pszczyna Uczniowski Ludowy Klub

Tenisa Stołowego Pszczyna 22 000 zł.

3. Realizacja zajęć rekreacyjno — sportowych dla

dzieci i młodzieży z zakresu koszykówki na terenie

gminy Pszczyna Międzyszkolny Uczniowski Klub
Koszykarski Pszczyna 25 000 zł.

4. Realizacja zajęć rekreacyjno — sportowych

dla dzieci i młodzieży z zakresu szachów w gminie

Pszczyna Klub Sportowy Pszczyńskie Szachy IS 000 zi.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURV FIZYCZNEJ
I SPORTU

LRealizacju szkolenia sportowego z zakresu lekkiej
atletyki w gminie Pszczyna:

- MKS Iskra Pszczyna 45 000 zi,

- LKS Pszczyna 75 000 zł.

2. Realizacja programu szkolenia sportowego

z zakresu piiki nożnej w gminie Pszczyna MKS Iskra
Pszczyna 220 000 zi.

3. Realizacja programu szkoleniu sportowego
z zakresu badmintona w gminie Pszczynu UKS

Plesbud Pszczyna 70 000 zł.
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4. Realizacja programu szkolenia sportowego

z zakresu kolarstwo w gminie Pszczyna:

- Ludowy Kolarski UKS Pszczyna 45 000 zł,

~ UKS Avatar 10 000 zł.

 

Ogrodzenie działki przy OSW w Łqce

Modernizacja terenu przy LKS Znicz Junkowice—bezpieczeństwo i rekreacja
na placu zabaw

Projekt boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie ł

Wykonanie monitoringu—kompleks sportowy w Łqce przy ul. Turystycznej

Zakup Zgrzebła wertykulatoru na Stadion Miejski w Pszczynie

Zakup garazu do Poręby

Zakup gurużu—kompleks boisk sportowych w Łqce

Zakup traktem do koszenia boiska na Stadionie Miejskim w Pszczynie

‘ Zakup pomostów pływających na OSW w Łqce

Zukgprkosiurkl do LKS studzienka

Zakup sauny ogrodgwej no QSW witqge

Zakup boli ogrodowej nd OSW w gqce

Nu poczqtku roku w Pszczynie odbyła się gula

rozdania nagród Burmistrza Pszczyny w dziedzinie

sportu za 2021 rok. Wyróżnienie zostali zawodnicy,
trenerzy oraz działacze sportowi.

Na terenie gminy Pszczyna dziala ponad 30 klubów

sportowych. Program który został przyjęty uchwałą
Rady Miejskiej wspiera przede wszystkim sport dzieci

imłodzieży. Dzięki temu mamy nie tylko lekkoatletów,

5. Realizacja programu szkolenia sportowego

z zakresu strzelectwa sportowego w gminie
Pszczyna Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
40 000 Zł.

55 596,00 zł

32 917,91 zł

ło 000,00 zł

14 830,67 zł

20 569,29 zł

10 300,00 zł

10 400,00 zł

21 000,00 zł

38 870,95 zł

_ 28 750,00 zł

] 19 557,00 zł

) 18 605,00 zł

piłkę nożną, ale także sport indywidualny, takijak

tenis ziemny, tenis stołowy czy badminton, To
wszystko powoduje, że dzieci, bo i głównie do nich

kierowane jest te dofinansowanie, dzisiaj majq

zajęcia na boiskach i w halach zamkniętych — mówił
burmistrz Dariusz Skrobol.

Nagrodzony Lwem Pszczyny został Roland Brehmer -

biegacz Iskry Pszczyna, średnio i dlugodystclnsowiec,
olimpijczyk z Meksyku w 1968 roku.

 

  
  

 



NAGRODZENI ZAWODNICY:

~ Ryszard Bochm
~ Leno Czekońska
~ Mateusz szajduch
~ Zuzanna Fumulok
- Sylwia lndeka
- Antonina Jochem
~ Franciszek Kocur
~ Krystian Kozubek
~ Sabina Kukla
~ Kornelia Marczak
~ Eliza Megger
- Wiktoria Nowick
~ Dagmara Pękała

~ Zuzanna Pietryja
- Hanna Pietryju
- Julia POowecka
- Julia Płowy
~ Weronika Pochopień
~ Klaudia Promny
~ Wiktoria Prządka
~ Bartosz qu0

~ Hanna Stachera
~ Marta Szujer-Widclwska
- Olga Szwcrnowiecku
- Filip Walecki
- Hanna Wieczorek
~ Aleksandro Wrońska
~ Rafut Wroźyna
~ Dario Zimnol

WVRÓŻNIENI ZAWODNICY:

~ Oliwier Bagiński
- Maksymilian Bielu
Antonina Bryła
Murek Dobry
Paulina Duda
Krzysztof Dudzik
Sabina qubek
Milena Głqbek

~ Łukasz Grzechnik
- Jon Kapera
- Mateusz Kita
~ Zofia Kokoszka
~ Kamil Kosek

~ Nadia Książkiewicz
~ Aleksandro Leś
~ Natalia Mach
- Jakub Muchulec
~ Jacek Mujewski
- Michal Moroń
~ Mateusz Nowaczyk
~ Artur Ochodek

~ Sonia Polo
- Marcelino Paliczko

Justynu Parko
Antoni Pękała

Franciszek Pękała
Wiktoria Piszczek
Karolina Pitry
Karolina Pluto
Kinga Prządka

Adrian Rygułc:
Zuzanna Ryt
Paweł Skorupka
Natalia stania

~ Natalia Szmukier
~ Franciszek Szymura
~ Nadia Witek
~ Natalia Witkowska
~ Damian Zimnol

NAGRODZENI TRENERZY:

~ Janusz Friebe

- Marzanna Helbik

~ Michał Nowicki

~ Damian Plawecki
- Agnieszka Szczypka
~ Damion Wieczorek

WVRÓŻNIENI TRENERZY:

~ Monika Biela
~ Marek Biela
~ Szymon Furczyk
~ Joachim Helbik
~ Patrycja Jonderko
~ Karolino Kłóska
- Radosław Kotcs
~ Mateusz Much
~ Tomasz Malchorek
~ Krzysztof Pitry
~ Jarosław Plochno
- Michał Pustelnik
~ Joanna Pyrek
- Piotr Slotwifiski
- Paweł Zjawiński
~ Artur Żurawiecki

WVRÓŻNIENI DZIAŁACZE:

~ Jakub Bartas
~ Jun Borski
- Witold Brauntsch
~ Bogusława Chromik
- Jan Foruga
- Anna Gotz

- Zbigniew Jacek
~ Jun Kurczynu
- Krzysztof Mazur
~ Maciej Mizera
- Gabriel Pawlak
~ Wojciech Pękała

- Bogusława Pochyly
~ Mojo Przybylska
~ Marcin Swadźbu
~ Tadeusz Sweryd
~ Kacper Szromczyk
~ Małgorzata Wojnorowsku-Molak
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KALENDARZ IMPREZ

Mistrzostwa Pszczyny w Narciarstwie 20-21_01.2021 MORiS
Alpejskim i Snowbordzie

XXIII Noworoczny Turniej
Badmintona

XXII Halowy Turniej Młodzików
o Puchar Dyrektorq MORiS

XIX Halowy Turniej Pszczyńskich
Drużyn (› Puchar Burmistrza
Pszczyny

Ferie w mieście 2021

Zawody łyżwiarskie: Mistrzostwa
Pszczynny szkół podstawowych
w biegach łyżwiarskich

Nagrody Burmistrza w dziedzinie
sportu

XXIII Halowy Turniej Oldbojów

Pszczyńskie Spotkania z Przygodę

Pszczyńska Olimpiada
Przedszkolaków

XVIII Pszczyński Bieg "W PARKU"

Grand Prix Pszczyny w badmintonie

Czwartki LA

111 Pszczyński Bieg Powstańczy

Czwartki LA

Czwartki LA

Majówka Konna

Czwartki LA

Finał Miejski Czwartków LA

Dzień Dziecko na plaży

Grand Prix Pszczyny w qumlntonie

X Bieg Carbo Asecura o Puchar
Burmistrza

Regaty Żeglarskie dlu dzieci
i młodzieży

Finał Pszczyńskiej ngi Żuków
i Orlików

STVCZEN

23—24.01.2021 UKS Plesbad Pszczyna

30.01.2021 MORiS

31.01.2021 MORiS

LUTV

1—12.02.2D21 MORiS

17.02.2021 MORiS

18.02.2021 MORiS

7.03.2021 MORiS

19—21.03.2021 MORiS

KWIECIEN

17.04.2021 MORiS

24.04.2021 MORiS, LKS Pszczyna

25.04.2021 UKS Plesbad Pszczyna

29.04.2021 MORiS

02.05.2021 MORiS, Aktywna Pszczyna

6.05.2021 MORiS

13.05.2021 MORiS

16.05.2021 PLKJ Plessówka

20.05.2021 MORiS

27.05.2021 MORiS

29.05.2021 MORiS/ UM Pszczyna

30.05.2021 UKS Plesbad Pszczyna

CZERWIEC

06.06.2021 MORiSI UM Pszczyna / Cu Broker

11-13.06.2021 MORiS] UKŻ MORIS Pszczyna

19.06.2021 MORiS
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Międzynarodowy Turniej szachowy

Regionalne Zawody Konne
w skokach przez przeszkody

Wyścig kolarski Memoriał
Kazimierza Gazdy

Dni Pszczyny 2021

Pszczyński Festiwal Sportu
i Rekreacji

Czwartki LA

XV Memoriał Jona Lurysza

Czwartki LA

Pszczyńska Liga Żuków i Orlików

Czwartki LA

Grand Prix Pszczyny w badmintonie

VI Nocny Bieg po Pszczynie

Niepodtegłościowy Turniej
Badmintona

Mikołajkowy Turniej Badmintona

Budzenie św. Mikołaja / XV
Ęszczyńskie Spotkanie Imienników
Sw. Mikołaja

14—18.07.2021

18.07.2021

25.07.2021

20-22.08.2021

29.08.2021

„„. ._ . _.. ,; „

16.09.2021

19.09.2021

23.09.2021

25—26.09.2021

30.09.2021

. „ .. „,

03.10.2021

09.10.2021

14.11.2021

05.21.2021

06.12.2021

Pszczyńskie Szuchy/ MORiS

PLKJ Plessówka

MORis/ LK UKS Pszczyna

UM Pszczyna, PCK—ul, MORiS

MORiS/ Greg Team

MORiS

MORiS

MORiS

MORiS

MORiS

UKS Plesbud Pszczyna

Hospicjum o.Pio

UKS Plesbud Pszczyna

UKS Plesbad Pszczyna

MORiS
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PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZADANIA,
PROGRAMY ZREALIZOWANE
W 2021 R. PRZEZ PSZCZYNSKIE
CENTRUM KULTURY

Pszczyńskle Centrum Kultury swojq ofertę
programową kieruje przede wszystkim do
mieszkańców miasta i gminy Pszczyna —
od przedszkolaków po seniorów.

Jednocześnie — realizując swojq misję
— stawin sable za cel przygotowanie
i angażowanie społeczeństwa
do aktywnego odbioru kultury,
w szerokim tego pojęcia znaczeniu, oraz
współtworzenia jej wartości,

Od kilku lat Pszczyńskie Centrum Kultury

podejmowało liczne działania zmierzające
do budowy nowej siedziby. W mijającym roku

został zatwierdzony projekt budowy, uzyskane

zostało zezwolenie nu budowę, a w wyniku

przeprowadzonego przetargu wyłoniony zostal

wykonawca — firma BUDIMEX S.A. W listopadzie

2021 r. rozpoczęła się budowa obiektu.

W najbliższych latach będziemy prowadzili szeroko

zakrojone działania w celu stworzenia nowej oferty

kulturalnej, dostosowanej do nowych możliwości.

W celu przeprowadzenie diagnozy identyfikującej

zasoby i samodzielne inicjotywy mieszkańców
w done] społeczności lokalnej, Pszczyńskie

Centrum Kultury ziożyio wniosek do

programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja
2022,

DZIAŁANIA KULTURALNE

Podstawowa działalność PCKuI to organizacja

zajęć i warsztatów oraz prowadzenie zespołów
artystycznych.

W instytucji działa 45 grup zainteresowań/

klubów oraz grup artystycznych: taneczne,

mażoretki, ceramiczne, plastyczne, szachowe

a także zespoły ludowe, chóry oraz 4 kluby:

Klub Poczty Poetyckie], Klub Literacki: „Zakątki
Literackie", Klub Plastyków „Zdrzadeiko” i

Pszczyński Klub Filmowy.

Wszystkie te formy zrzeszoly iqcznie w 2021 r.

około 520 osób.

Członkowie zespołów, grup artystycznych

działających przy PCKuI w miarę możliwości

zapewniali oprawę artystyczną niektórych

lokalnych wydarzeń kulturalnych.

PCKuI współpracuje również z Uniwersytetem

Trzeciego Wieku w ramach którego aktywne

osoby w wieku 50+ mogq realizować swoje

zainteresowania i podnosić posiadane
umiejętności.

W roku 2021 jednostka byio organizatorem: ok. 178
wydarzeń kulturalnych, w tym m.in.:

- 36 seansów filmowych w ramach

Pszczyńskiego Klubu Filmowego,

- 22 spektakli teatralnych, (w tym 7 spektakli
online),

~ 5 festiwali,

- 81 koncertów, w tym: 15 koncertéw online i 42
koncertów plenerowych,

- 23 seansów filmowych, w tym 21w ramach
kino plenerowego na rynku w Pszczynie.

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział

szacunkowo 15.000 mieszkańców gminy Pszczyna.

Wydarzenia te wiqzmy się z poniesieniem
wydatków w wysokości: 471 415,58 zł.

W 2021 roku Pszczyńskie Centrum Kultury

pozyskało środki na dzialalność merytoryczną

ze źródeł zewnętrznych, a mianowicie kwotę

144 800 zł nu zakup niezbędnego sprzętu,
oprogramowania i licencje do digitalizacji zbiorów

Pszczyńskiej Galerii Sztuki i Tradycji z programu

gruntowego „Konwersja cyfrowa domów kultury".
Projekt Konwersja cyfrowo domów kultury

finansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązaniu

nu rzecz aktywizacji cyfrowej" III Osi Programu

Operacyjnego Polsko Cyfrowa no Iota 2014-2020.

Pszczyńskie Centrum Kultury realizowało również

projekt w ramach sektora Edukacja dorosłych,

Akcja 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych

w roku 2020, pod nazwq „Rozwój Pszczyńskiego

Centrum Kultury w wymiarze europejskim poprzez

podniesienie kompetencji językowych kadry".

Uczestnikami projektu było kadra zarządzająca, która

uczestniczyła w kursach nauki języka angielskiego

w Hiszpanii oraz na Cyprze. Wartość projektu

opiewała no kwotę 19 114,84 zł. Pozyskuno również

środki dla pracowników i kadry zarządzającej no

naukę języka angielskiego z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w iwvocie 8 217,60 zł.
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W RAMACH WIĘK_SZYCH IMPREZ CYKLICZNVCH
ZORGANIZOWALISMY:

~ Wielkq Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

- W lipcu — Pszczyńskie Centrum Kultury

— jako koordynator, wraz ze szkołami oraz
Miejsko—Powiatowq Biblioteką Publiczną,

Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej,

MORiS Pszczyna, Muzeum Prusy Śląskiej, było

współorganizotorem póikoionii gminnych „Lato

w mieście", którym wzięło udział 575 uczniów

z ii gminnych szkół. Była to ciekawa forma

lokalnej tarczy pomocowe] rodzicom, których

dzieci w trakcie wakacji pozostały w domach,

~ Lato w mieście — półkolonie dla dzieci,

w ramach których odbyiy się warsztaty:
artystyczne, Iegorobotyki, florystyczne,

muzyczne, fotograficzne, seanse filmowe,

- druga edycja festiwalu Śląskie Miraże Art

Fest. Wydarzenie promowało kulturę, sztukę

i produkty regionalne. Jego celem było

pokazanie potencjału artystycznego Górnego

Śląska. Pierwszego dnia na scenie wystąpili

stond—uperzy Michal Puiubski i Damian
,,Viking" Usewicz, a wieczorem zagrali Cukier

i Pokahontaz. Drugiego dnia wystąpili: Covilie,
Kolory i Stanislaw Soyka,

- pierwszq edycję Festiwalu „Moja Pszczyna.
Talenty i Pusje" - nowo formula sierpniowych

Wydarzeń, które sq odpowiedziq na głosy

i sugestie mieszkańców, Ideq programu jest

pokazanie nie tylko piękno naszej ziemi ijej

atrakcje, ale również utalentowane, peine

pasji osób, mieszkańców gminy. W ramach
Festiwalu odbyiy się:

~ „Noc spadających gwiazd” — prelekcje

o gwiazdach oraz koncert „Ghostmona",

~ „Wesele w Pszczynie", które było jednym

z najważniejszych wydarzeń kulturalnych
nu pszczyńskim rynku w minionym roku.

W sobotę, 21 sierpnia odbyło się zobowo,

potoficéwka i inscenizacja tradycyjnego
śląskiego wesela. Nie zabraklo muzyki do

tańca i dobrej kuchni,

~ „Popruwiny” — w niedzielę, 22 sierpniu

kolejny dzień dobrej zobowy i wspaniałej

kuchni z udziałem prawdziwych

mistrzów, finalisty popularnego programu

Mosterchef - Charlesa Daigneoulta, a także

Oliwii Piech — uczestniczki programu master
Chef Junior.

W programie „Popruwin” znalazł się

Festiwal Kulinarny„chochlo", Biesiada Śląska

2 Krzysztofem Respondkiem i Orkiestrą Diverto

oraz Muzyczne Spotkania quiodów z Radiem
Silesia,

- Spotkanie dla dzieci „Pokochaj teatr",

~ Recital poetycko—muzyczny dlo dorosiych
„Między mną (: tobą”,

. Plener Mularsko—Rzeźbiurski oraz Performance

— tworzenie popiersia powstańca śląskiego

Stunisiowo Krzyżowskiego w Parku Zamkowym,

~ Beach Party oraz koncert HTA,

- Bankowa Street Live: Krzysztof Antkowiak,

~ uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza

w dziedzinie kultury. Po goli wręczenia nagród
dlu laureatów i publiczności wystqpiia Magdo

Steczkowska. Artystka zaśpiewała kolędy

i pastorałki oraz wystqpilu z Orkiestrq Rozrywkowq

Ogniska Muzycznego w Pszczynie.

W tym roku statuetki otrzymali:

~ Klub Plastyków Zdrzadeiko — z okuzjijubileuszu,

~ Joanna Wiktorko — za szczególne osiągnięcia

i organizację imprez w dziedzinie kultury
w dunym roku,

~ Wacław Kostrzewa — za całokształt działalności
w dziedzinie kultury,

- Stanisława Pistelok - zc: cuioksztait działalności
w dziedzinie kultury,

- Halina Ruwecko-Czernik — za całokształt
działalności w dziedzinie kultury,

- Miejsko-Powiutowcl Biblioteka Publiczna
w Pszczynie.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie

składa się Z Biblioteki Centralnej ii4 filii bibliotecznych:

4 miejskie i 10 wiejskich. Pozbawione barier

architektonicznych sq:CzyteInic1, Pszczyna, ul.

Piastowska 1, Filia nr 3, Pszczynie, ul. Bednorza 1, Filia
w Łqce, ul. Fitelbergo i.

Stan księgozbioru w 2021 r. wynosii 142 965

woluminów. Łączna liczba zarejestrowanych

czytelników wyniosio 6378. Liczba odwiedzin

wyniosła 60 279. Czytelnicy wypożyczyli 116 444

książki, Biblioteka Centralna zapewnia możliwość

wypożyczania tzw. „książki mówionej", na płytach
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CD i MP3. Zbiory „książki mówionej” wynosiły

1737 tytułów, tj. o 125 jednostek ewidencyjnych

więcej niż w roku 2020, W wypożyczalni „książki

mówionej" zarejestrowano 112 czytelników,

odnotowano 582 odwiedzin i wypożyczono 1003
tytuły.

Do dyspozycji czytelników były 20 komputery,

łączna ilość komputerów w MPBP — 58, w tym 20
z dostępem do szerokopasmowego internetu.

Wszystkie procesy udostępniania zbiorów opierają
się na komputerowym systemie bibliotecznym

„Prolib". Katalog on-line obejmuje 100% zbiorów

bibliotecznych. MPBP tworzy też komputerową
bibliografię regionalną.

W 2021 roku zorganizowano 242 wydarzenia, w tym

spotkań autorskich, spotkań z ciekawymi ludźmi,

lekcji, bibliotecznych, imprez środowiskowych,

konkursów,wystc1w i innych imprez promujących

czytelnictwo, w których uczestniczy1o1qcznie 6132
osób.

Do najważniejszych działań nale2o1yzspotkuniu

autorskie dla dorosiych idzieci, m.in. z:

Marcinem Kydryńskim, Luurq Łącz, Szczepanem

Twardochem, Alojzym Lysko, Zbigniewem

Rokitq, Dariuszem Zolegq, Łukaszem Sojkq, Alinq
Przydatek: konkursy, np.: fotograficzny Zaczytoj

się w Pszczynie, literacki Historic nu 5minut,

plostyczno—literucki Ludzie listy piszq..,,wystc1wy,

np„ Klubu Plastyków Zdrzcxdełko, Wystawa

Dokumentów Życia Społecznego z okresu III

powstania śląskiego i Plebiscytu; warsztaty,
np. teatralne z emisji g1osu, etnograficzne

o tożsamości Górnego Śląska; wyklady, np,

wykład otwarty Jerzego Ciurloko, pt.: Pomiędzy

Republiką Górnego Śląska 0 II Rzeczpospolitą,;

koncerty, np wierszyi piosenek Popołudnie dla

najmłodszych, Kwiaty dla mamy i taty; pozostałe

inicjatywy promujące czytelnictwo, np. czytanie

performatywne fragmentów Piekło Boskiej

komedii Dantego, zajęcia 2 biblioterqpii dla

pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
w Pszczynie, spektakle teatralne,

np. Przygody misia, co klapnięte uszko ma,

udział w imprezie Śląskie Miraże Art Fest ~ strefa

Kreatywnego Bajltla pt. Z biblioteką nie ma

nudy; cykliczne spotkania w bibliotece,szk01uch

i przedszkolach, np. Hece w bibliotece, Magiczna

moc bajek, Czytanie jest SUUper! Przy Bibliotece

działa również Dyskusyjny Klubu Książki.

Ponadto podjęto szereg inicjatyw promujących

czytelnictwo i Bibliotekę w sieci Bujanie na

ekranie — cykl spotkań 2 bajkami i wierszami;

Ło kocie w locie, spotkanie dla najmłodszych

w ramach edukacji regionalnej, seria filmików

2 cyklu Bibliotekarz poleca,. Czytam, bo lubię,

spotkanie no ekranie , quizy, krzyżówki, zagadki.

Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskich akcjach

czytelniczych, w tym: Cola Polska Czyta Dzieciom,
Tydzień Bibliotek, Czytanie JeZycjudy, Narodowe

Czytanie, Noc Bibliotek, Mała książka - wielki

człowiek.

Dotacja podmiotowa 2 budżetu gminy wynosiła

1 943 400 21, w tym 180 000 21 dotacji celowej

Powiatu Pszczyńskiego na zadania biblioteki

powiatowej. Ponadto Biblioteka otrzymam

dotację celowq z budżetu Gminy w wysokości
25 889,94 21 oraz inne dotacje: z Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet1 —

40 385 21; z Programu Partnerstwo dla książki

- realizując zadania: Zrozumieć przeszłość —
spotkania z historią — 15 000 21.
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W roku 2021 zarejestrowano 7 skarg
w rozumieniu Kodeksu Postępowania
Administracyjnego. Większość złożonych
skarg została uznana za bezzusadne,
z wyjątkiem skargi na dyrektorów szkól,
dotyczące] bruku skrzynek poduwczych
oraz skargi na pracowniku Wydziału
Spraw obywatelskich, dotyczącej braku
zachowania należytej staranności
w wykonaniu zadania. Przedmiotem
skarg, które uznano za bezzasudne,

były zarzuty mieszkańców dotyczące
nieprawidlowości w zadaniach
wykonywanych przez Burmistrza Pszczyny,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektora
Administracji Zasobów Komunalnych
mz pracownika Wydziału Gospodarki
Komunalnej. Jedna skarga, dotycząca
poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych, znajdującego się na ul. Bielskiej
w Pszczynie zostalu przekazana przez
Burmistrza zgodnie z właściwością, do
Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 2
wnioski mieszkańców, które wpłynęły do Rady

Miejskiej w Pszczynie w rozumieniu Kodeksu

Postępowania Administrocyjnego, Obu wnioski

zostaly rozpatrzone negatywnie. Przedmiotem
wniosków było nadanie nazwy skwerowi przy ulicy

Katowickiej w Pszczynie oraz nadanie nazwy ronda

u zbiegów ulic Dworcowej i Kopernika,

W roku 2021 do Burmistrza wpłynęło 9 petycji, 8

z nich zostało rozpatrzonych, a jedną petycję,

dotyczącą naprawy nawierzchni asfaltowej na

ulicy Leśnej, przekazano do załatwienia zgodnie

z wlaściwościq Państwowemu Gospodarstwu

Leśnemu Lasów Państwowych Nadleśnictwu

Kobiór. Trzy petycje zostaly rozpatrzone pozytywnie.

Były to petycje dotyczące:

- dostępności toalet publicznych,

- poprawy stanu nawierzchni i poboczy na ul.

Barbórki,

- przeanalizowania przebiegu Iinii

komunikacyjnej A przez Wisłę—Mclq.

Petycje, które zostały negatywnie rozpatrzone przez

Burmistrza dotyczyły:

- utwardzenia |ub naprawy nawierzchni drogi

bocznej od ul. Cieszyńskiej,

~ zaprzestaniu wycinki drzew w miejscu budowy

centrum przesiadkowego,

- lokalizacji obiektu handlowo—usiugowego

w Wiśle Małej,

- polozenia nawierzchni asfaltowej nu ul.

Zacisze w Wiśle Wielkiej,

- położenia nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej

w Pszczynie.

Do Rady Miejskiej w Pszczynie wpłynęło 5 petycji, 3

z nich zostały rozpatrzone negatywnie i dotyczyły:

- przeciwstawienia się działaniom

dyskryminocyjnym oraz wywieraniu presji

na osoby, które nie zoszczepily się przeciwko

COVlD-19,

- rozpatrzenia i przyjęcia przez Radę Miejskq

w Pszczynie uchwały w sprawie rzetelnej

informacji zw, z akcją szczepień przeciw

COVlD—IS,

- szczepienia przeciwko COVID-IQ i zwrócenia

uwagi n01 związane z tym zagrożenie;

Ponadtojednq petycję Roda Miejsku

pozostawia bez rozpatrzeniu (dotyczyło

poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu

Konstytucyjnego) (: drugą, dotyczącą
wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia

Referendum Ludowego, przekazało zgodnie

z właściwością do Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej.
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STRAŻ MIEJSKA 2021

W calym 2021 roku odnotowano 1624
zgloszeń i interwencji. W porównaniu
z rokiem 2020, ilość zgłoszeń była na
porównywalnym poziomie (1565).

Zgłoszenia dotyczyły następujących kategorii:

~ ochrony środowiska i gospodarki odpadami
— 420 (wzrost o 32),

. zagrożeń w ruchu drogowym — 360 (wzrost o 4),

- zdarzeń z udziałem zwierzqt - 345 (wzrost o 7),

- awarii technicznych — 150 (wzrost o 8),

- zakłócania porządku i spokoju — 20 (wzrost o 5),

~ zagrożenia życia, zdrowia i pożarowe — 6
(spadek o 87),

- osoby doprowadzone do wytrzeźwieniu — 35
(spadek o 5),

~ inne — 238 (wzrost o 5).

W ramach podlętych interwencji:

~ udzielono 340 pouczenia na podstawie art.4l kw,

- nałożono 180 mandatów karnych na kwotę
21 600 zł,

- skierowano 2 wnioski o ukaranie.

Dodatkowo:

~ wydano 3 dyspozycje usunięcia wraków
samochodów,

Czynności służbowe, w miarę możliwości,

podejmowane były przez dwuosobowe patrole.

Pomimo obostrzeń w roku 2021 kontynuowane
były działania kontrolne w zakresie spalania
odpadów. Dokonywano kontroli w kotłowniach
przydomowych w celu ujawniania przypadków
spalania odpadów. Większość kontroli
przeprowadzono w pierwszym kwartale ubiegłego
roku. Od 1.01.202". do 31.12.2021r. dokonano 304
kontroli. Spadek ilości kontroli, w porównaniu
z rokiem poprzednim, był spowodowany
zmniejszającą się ilośclq zgłoszeń w tym zakresie,
co może z kolei świadczyć o zmniejszeniu się
ilości przypadków spalania odpadów, (: także
zabronionych paliw.

Ze względu zo ogłoszony ston epidemiczny
Straż Miejska prowadziło tylko dwa spotkania

 



w formie prelekcji i spotka z dziećmi w placówkach
oświatowych. Obie odbyiy się w SP nr 2
w Pszczynie i dotyczyły przestrzegania obostrzeń
sanitarnych wynikłych z wprowadzonego stanu
epidemicznego. Jeżeli ograniczenia zwiqzane ze
stanem epidemicznym zostaną zniesione, ilość
prelekcji zostanie zwiększono.

Dokonano oznakowania jedynie kilku rowerów
na indywidualne prośby zainteresowanych.
Znakowanie dokonano po wcześniejszym
ustaleniu terminów. W chwili obecnej SM
dysponuje odpowiednią ilością preparatów.

Funkcjonariusze w roku 2021 przewieźli do
wytrzeźwienia do ośrodka w Bielsku—Bioiej |ub
do miejsc zamieszkaniu 35 osób, W porównaniu
z rokiem 2020 (40 osób) nastąpił pewien spodek.
Wiąże się to z tym, że na terenie Pszczyny
zmniejszyło się ilość osób, które ze względu
na styl życia, wymogcflyby bardzo częstego
doprowadzeniu do ośrodka w celu wytrzeźwienia.

W ścisłej współpracy z Policją prowadzone były
prewencyjne dzialania zwiqzune z przestrzeganiem
zasad obowiązujących w czasie trwania epidemii
— kontrole w placówkach handlowych, kontrole
przestrzegania obowiązku noszenia maseczek.
W wyniku kontroli udzielono 40 pouczeń i nałożono
5 mandatów karnych.

W ramach wzajemnej pomocy i wymiany
informacji funkcjonariusze Policji, prowudzqc
postępowania, korzystali z zapisu monitoringu
miejskiego będącego w dyspozycji Straży
Miejskiej, Niezbędne materiały były udostępnianie
funkcjonariuszom do wykorzystania siużbowego
w ramach prowadzonych spraw. System obecnie
składa się min. z 29 kcmer wliczając w to kamery
umieszczone nu terenie nowo otwartego tzw.
Parku wodnego przy ul. Bramkowej w Pszczynie.
W roku nie dokonano zakupu nowych kamer
w ramach modernizacji i rozbudowy systemu.
Prowadzony by! tylko bieżący serwis systemu.

No wyposażeniu SM sq także 2 aparaty
fotograficzne wykorzystywane do
dokumentowania wykroczeń i innych zdarzeń,
:: także 2 kamery przenośne używane przez patrole
do rejestrowania interwencji.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie Gminy Pszczyna działo ii jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z czego 7 jest
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego. Zgodnie z ustowq o ochronie
przeciwpożarowej oraz ustawie o ochotniczych
strażach pożarnych jednostki te funkcjonują
jako stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sqdowym i utrzymywane są z budżetu
gminy. Zgodnie z ww. przepisami na gminie
spoczywa również obowiązek ubezpieczenia
i przeprowadzenia badań lekarskich dla strażaków
biorących udział w działaniach ratowniczo —

gaśniczych. Ponadto OSP Pszczyna i Piasek
sq zarejestrowane jako Organizacje Pożytku
Publicznego. W każdej jednostce jest zatrudniony
no umowę zlecenie konserwator, który odpowiada
za utrzymanie sprzętu silnikowego w należytym
stanie technicznym oraz rozlicza się miesięcznie
2 pobranego i zużytego paliwo. Zakup paliwa
dokonywany jest hurtowo i magazynowany
w stacji paliw w KP PSP w Pszczynie stosownie
2 zawartą umowq.

Od 2020 roku zgodnie z uchwoOq Rudy Miejskiej
strażacy otrzymują ekwiwalent za udział
w działaniach ratowniczych w wysokości 15 zł oraz
udział w szkoleniach i ćwiczeniach w wysokości
10 zl za godzinę. Zgodnie z ustowq o OSP stawka
godzinowa liczona jest za każdą rozpoczętą
godzinę udziału w działaniach ratowniczych.

Z budżetu gminy jest utrzymywanych 5 strażnic.
Pozostałe zostają utrzymywane przez AZK jako
Ośrodki Kultury.

We wszystkich jednostkach OSP w Gminie
Pszczyna zrzeszonych jest około 560 strażaków
z czego około 240 jest uprawnionych do udziału
w działaniach ratowniczych posiadających
odpowiednie przeszkolenie oraz badania lekarskie.

Na wyposażeniu wszystkich jednostek
znajduje się sprzęt niezbędny do prowadzenia
działań ratowniczo gaśniczych tj zestawy
hydraulicznych narzędzi ratowniczych, pompy do
usuwania skutków powodzi, torby ratownictwa
medycznego, pilarki do drewna, sprzęt ochrony
dróg oddechowych, środki ochrony osobistej
strażaka. Jednostki OSP 2 terenu Gminy Pszczyna
eksploatują 23 samochody ratowniczo gaśnicze,
zo wyjątkiem OSP Poręba każda jednostka posiada
co najmniej 2 samochody pożarnicze.

Budżet Gminy przeznaczony no utrzymanie OSP
w 2021 roku po zmianach wynosił 699 599 zl
z czego wydutki n0 inwestycje wynoszą 20 000 zł.

Wydatki bieżące:

- media — 80 000 zi,

~ ubezpieczenie samochodów oraz strażaków,
upoważnienia do prowadzenia poj uprzw,

- wymiana dowodów rej — 15 000 zł,

- części zamienne zużyte podczas eksploatacji
(opony akumulatory itp.) oraz zakup nowego
wyposażenia 184 734 zi,

Wydatki inwestycyjne:

~ zakup ciągnika ogrodniczego do utrzymaniu
terenu boisku przy garażu OSP Poręba,

- remont Stromnicy OSP Łchi izolacja,
ocieplenie fundamentów, remont Sali
szkoleniowej 2 modernizacją ogrzewania.
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PRZEKAZANY SPRZĘT W RAMACH POROZUMIENIA

OSP - JST

W ramach porozumienia z kwietniu 2014 roku
zawartego pomiędzy komendantem PSP
a burmistrzem w Urzędzie Miejskim w sprawie
ratownictwo i ochrony przeciwpożarowej w gminie
Pszczyna” Komendant Powiatowy PSP w 2014
przekazał lekki samochód ratowniczy Lublin do
OSP Wisin Maia i ciężki samochód gaśniczy Steyr
dlu OSP Piasek, w 2017 średni samochód rat gaś
Renault dla OSP quo/ natomiast w 2018 roku
ciężki samochód ratowniczo gaśniczy Renault
Kerax dla OSP Rudoitowice. Burmistrz Pszczyny
w 2014 przekazał na zakup samochodu ratowniczo
gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP
w Pszczynie kwotę 350 000 zł, w 2016 — 30 000 zi,

c w 2017r. - 450 000 21.

W 2022 roku przekazano kwotę 350 000 21 na
zakup samochodu natomiast Komendant
Powiatowy PSP zadeklarowol, że przekazanie
używany samochód do OSP Wisłe Maio.
Współpraca z Komendantem Powiatowym
PSP pozwoiiio w poprzednich lotach pozyskać
dofinansowania do zakupu nowych samochodów
dla OSP, co w znacznym stopniu poprawiono
bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pszczyna.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W 2021 roku Referat Zarządzania Kryzysowego

realizował zadania wynikajqce z Regulaminu
Organizacyjnego UM Pszczyna. Wszczęto
postępowania administracyjne, przeprowadzono
i wydano 20 decyzji Burmistrza Pszczyny odnośnie
nałożeniu |ub uchyleniu świadczeń rzeczowych
oraz osobistych no uzupeinienie etatowych
potrzeb planowanych do wykonania w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Jedna
z wydanych decyzji została zaskarżono do
Wojewody Śląskiego, jednak w toku postępowania
nie zostala uchylona przez wojewodę.

Referat Zarządzania Kryzysowego realizował
zadania wynikające z Regulaminu
Organizacyjnego UM Pszczyna.

Największym wyzwaniem jest nadal opracowanie
Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy
Pszczyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W
realizacji jest niemal 300 Kart Operacyjnych,
które opracowują naczelnicy i kierownicy
poszczególnych referatéw,wydziq1éw i jednostek
organizacyjnych. Przeprowadzono szkolenie
obronne dlo wytypowanych pracowników UM
w zwiqzku z planowanymi no koniec listopada
ćwiczeniami Stałego Dyżuru Burmistrza Pszczyny
oraz Treningu sprawności syren oiormowych.
Uzupelniane sq stony osobowe w Akcji Kurierskie]
Administracji Publicznej oraz formacjach

Obrony Cywilnej i Gminnym Zespole Zarządzania
Kryzysowego.

Przeprowadzono szkolenie dla wytypowanych
pracowników Staiego Dyżuru Burmistrza Pszczyny
w 8 jednostkach organizacyjnych w związku z
wprowadzonym przez Prezesa Rudy Ministrów
w dniach 5— 10 grudnia I stopniem alarmowym
ALFA-CRP co byio związane z zagrożeniem ataków
hakerskich, Przeprowadzono w dniu 23 listopada
trening sprawności syren alarmowych na terenie
gminy oraz w dniu 25 listopada ćwiczenia Stałego
Dyżuru Burmistrza Pszczyny.

Z zakresu dziuiuń zarządzania kryzysowego
referat wysylol informacje o zagrożeniach
lokalnych, natomiast zagrożeniu pogodowe
i inne ponadlokulne przekazuje wojewoda
poprzez system informacji SMS z Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa (Alert RCB). Z kilkunastu
zdarzeń kryzysowych w trakcie roku 2021 (oprócz
związanych z COVlD-19) nule2o1y zdarzenia
miejscowe z grupy pożarów budynków:
w Pszczynie, che i Brzeźccich, gdzie udczno się

celem udzielenia pomocy poszkodowanym we
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
W związku z częstymi pożarami budynków i
potrzebą czasowej ewakuacji poszkodowanych
(w sytuacji zamknięcia hoteli) w porozumieniu
z Administracją Zasobów Komunalnych

przygotowane zostały pomieszczenia mieszkalne
do ewakuacji w zasobach gminnych. W
przypadkach takiej potrzeby wydawano
z magazynu Obrony Cywilnej plandeki na
uszkodzone dachy budynków mieszkalnych
w gminie. Pracownicy Referatu Zarządzania
Kryzysowego udali się do kilku miejsc na terenie
gminy Pszczyna] gdzie zostały uszkodzone dachy
budynków w czasie wichur i burz przekazując
stosowne informacje do Ośrodka Pomocy
Społecznej, którego pracownicy zajmują się
wydaniem decyzji o przyznaniu zapomóg
losowych dlo poszkodowanych którym one
przys1ugujq.w stałym kontakcie byliśmy z
newralgicznymi Wydziuiami i Referatumi
UM Pszczyna oraz so1tysomi.Ki|kukrotnie
interweniowcino w przypadkach pożarów
budynków, szczególnie wynikających z pożaru
sadzy w kominach. W trakcie roku 2021 nastąpiło
także kilka innych zdarzeń kryzysowych o
znaczeniu lokalnym, jak potrzeba dostarczenia
agregatów do osób będących pod respiratoromi
w zwiqzku z brakiem energii elektrycznej czy też
pożarami o mniejszych szkodach. Korzystano
z agregatów magazynu przeciwpowodziowego

i Obrony cywilnej będących w posiadaniu
Referatu.

Referat wysyia także samodzielnie informacje
o zagrożeniach Iokulnych,zostaic1 wdrożona
współpraca w tym zakresie także z Komendą
Powiatową Policji w Pszczynie. Na bieżąco
realizowane sq zgłoszenia zdarzeń kryzysowych
przekazywane przez Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego z terenu Gminy
Pszczyna. Nadal sporo notowanych bylo zgloszeń
o podiożonych rzekomo ładunkach wybuchowych
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w szkołach i przedszkolach w naszej gminie —
policja nie potwierdziła żadnego z tych zgloszeń.

Szczególnym wyzwaniem także w 2021 roku byłu
pandemia COVID—19,któru od marca 2020 roku
zajmowała w szczególności pracowników Referatu
różnego rodzaju pomocą.

Przyjęto do magazynu przeciwpowodziowego
i Obrony Cywilnej przekazany sprzęt — łóżko
polowe, namioty, koce, kuchnia polowq
z wyposażeniem.

Referat ZK prowadził także w zwiqzku z COVlD-le
zakupy środków ochrony dla potrzeb pracowników
UM oraz petentów naszego Urzędu, współpracując
z HKR Pszczyna :: także z Wydziałem Spraw
Społecznych koordynujqcym transport osób
niepełnosprawnych na szczepieniu COVID—19
(pśrcrzebne środki pochodziły z rezerwy celowej na
ZK .

Referat ZK w 2021 roku opracował nowe |ub
zaktualizował stare plany z zakresu obrony
cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronności.
Referat prowadził stosowne szkoleniu
pracowników Urzędu Miejskiego uczestnicząc w
szkoleniach i ćwiczeniach powiatowo—gminnych
oraz organizowanych przez wojewodę zazwyczaj
w trybie zdalnym |ub ograniczonym.

Podpisane zostały stosowne porozumienia
z firmami lokalnymi no zabezpieczenie transportu
w razie potrzeby ewakuacji ludności, na dostawy
piasku i wyżywienia Dokonano stosownych
przeglądów środków łączności i alarmowania
(syreny OC).

Referat ZK prowadził w 2021 roku rejestr skazanych
odbywających na terenie gminy Pszczyna proce
społecznie użyteczne — wszczęto 117 spraw,

Referat prowadził także ewidencję zgromadzeń
publicznych. W 2021 roku nie zarejestrowano
zgromadzeń w trybie zwykłym jak również w trybie
uproszczonym.

W zwiqzku prowadzonymi działaniami z zakresu
zarządzania kryzysowego w 202] roku nu ogólno
kwotę 815 000 zł będącą W rezerwie budżetu

gminy nc: zarządzanie kryzysowe wydano 99 500 zł
pozostało 715 500 zł.

Referat ZK szczególnie często i efektywnie
współpracował z jednostkami organizacyjnymi
UM Pszczyna — Ośrodek Pomocy Społecznej,
Miejski Zakład Zieleni, Straż Miejska, Gospodarka
Komunalna, Administracja Zasobów Komunalnych,
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunainej, OSP
oroz Państwową Strażą Po'zarnq w Pszczynie.

„
"
M
M

IL
'!

2‘
.'
l

I
l:

 



 
In nanluflalucu

Ill IDUDDGIHID
' nnnnl [] nalal

_ Y Pszczgna
PERLA KSIEZNEJ DAISY

 

r'__ ",ff'j
„: b“ „

”W Lim A

Z'UDZIALEM GMINY



PSZCZYNSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka prowadzi działalność w trzech głównych
segmentach:

~ najem lokali mieszkalnych,

- najem lokali użytkowych oraz garaży,

~ zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

W roku 2021 przychody z tytułu najmu

Iokoli mieszkalnych wyniosły 1 769 278,47 zł
i obejmowały:

- przychody z budynku mieszkalnego
znajdującego się w Pszczynie przy ul.
Wodzisictwskiej 9A i QB (40 lokali mieszkalnych),

- przychody z budynków mieszkalnych
znajdujących się w Pszczynie przy ul.
Korfantego 45 — 55 (96 lokali mieszkalnych),

~ przychody z budynków mieszkalno —
usiugowych znajdujących się w Pszczynie
przy ul. Ks. Bpa H.Bednorza10—12,14-16,18-20
(23 lokale mieszkalne, 3 lokale usługowe i 24
garaże).

Przychody z najmu lokali użytkowych wyniosły
644 945,7121 i zwiqzune byiy 2 wynajmem
pomieszczeń w następujących budynkach:

- uI. Korfantego 17 w Pszczynie,

- ul. Dworcowa 36 w Pszczynie,

- ul. Kilińskiego 3A i 3B w Fszczynie,

- ul. Kilińskiego 50 w Pszczynie.

Spółka również w 2021 uzyskała przychody

z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi,

które wyniosły 674 775,26 zł. W roku 2021

Spóika pozyskcio 2 nowe wspólnoty do

zarządzania w zwiqzku z powyższym nu dzień

31,12.2021r. zarządzało łącznie 57 wspólnotami

mieszkaniowymi.

Ponadto w 2021 roku spóika sprzedaio 1 lokal

usiugowy o wartości 489 000 21 na osiedlu przy ul.
Bednorza 10—20 oraz 23 działki w Porębie przy ul.

Dworskie] o wartości 1 446 110,04 zi.

Ponoszone koszty w roku 2021 zwiqzone byiy

głównie z utrzymoniem i obsiugq zasobów

mieszkalnych i usługowych, przeprowadzanymi

remontami nu tych zasobach W skład tych

kosztów wchodzą m.in.: amortyzacja budynków,

koszty budowlano—montożowe i remontowo—

konserwocyjne, wynagrodzenia pracowników,

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi

obce, podatki i opiaty, zużycie materialów, energii itp.

Ponadto Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa

Spoiecznego Sp. z 0.0. ponosi koszty zwiqzone ze

spłatą dwóch kredytów diugoterminowych:

- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa

Krajowego na realizację inwestycji polegającej
nu budowie trzech budynków mieszkalnych

zlokalizowanych w Pszczynie przy ul. Korfantego

45—55,

- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP SA. na

realizację inwestycji polegającej na budowie

trzech budynków mieszkalno — usługowych

zlokalizowanych w Pszczynie przy ul. Ks. Bpa H.

Bednorza 10—12, 14-16,18—20.

W związku z planowaną inwestycją budowy

osiedla Luizy w Pszczynie u zbiegu ulic Cieszyńskiej

i Sznelowiec, Spółka poniosła w roku 2021 koszty

związane z opłatami za wyrys i wypis, operotem
szacunkowym, aktualizacją kosztorysów, robotami

ziemnymi oraz obsługą przetargu.

Łącznie poniesione koszty no zasobach PTBS

Sp. z 0.0. oraz koszty nowej inwestycji wynosiiy
3 O46 409,77 Zł.

AGENCJA ROZWOJU I PROMOCJI
ZIEMI Pszczvńsxlsn

Gmina Pszczyna posiada udziały w Agencji
Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, która
prowadzi działalność turystyczną, wydawniczą oraz
najem lokali. Spółka prowadzi obiekty turystyczne,
takie jak: Zagrodę Wsi Pszczyńskiej, Pokazowq
zagrodę Żubrów oraz Biuro Informacji Turystycznej.
Dzierżowi również od gminy Pszczyna wyspę
wraz z pawilonem herbacianym w parku. Spólka
jest także wydowcq gazety „Gios Pszczyński",
której pierwszy numer ukozui się w1930 roku. Jej
wydawanie wznowiono w grudniu 1989 roku. Do
grudnia 2021 roku ukazały się 662 numery.

W ramach działalności edukacyjnej skansen
i zagroda żubrów prowodziiy warsztaty dla
dzieci o tematyce ekologicznej, np. ,,Tropem
żubra”, „Tajemnice ziół", „Sekrety pszczói”,
(: także zajęcia nowiqzujqce do tradycji i kultury
no ziemi pszczyńskiej. Obu obiekty cieszyły się
dużą popularnością wśród turystów. W roku 2021
Zagrodę Wsi Pszczyńskiej odwiedziło 30 tys. osób,
o Pokazowq Zogrodę Żubrów około 75 tys. turystów.

Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej to miejsce
nuwiqzujqce do kultury i tradycji naszych
przodków. Tu można dowiedzieć się,jok dawniej
wyglądało życie na śląskiej wsi. Naturalna sceneria
drewnianych zabudowań i walorów przyrodniczych
pszczyńskiego parku przyciąga do skansenu
tuwstów zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych.
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Précz opieki nod zabytkami i tym co dookoła się
znajduje, skansen jako miejsce kulturotwórcze
jest otwarte dla ludzi. Coraz większym
zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju
wydarzeniu artystyczno-kulturmlne odbywające
się w skansenie. W 2021 r. już po raz trzeci odbyło
się plenerowe wydarzenie pn. „Święto
ziói w skansenie". No uczestników czekało oferta
warsztatowa z zioiomi na czele oruz jarmark
produktów lokalnych, Calość uzupeiniiy występy
muzyczno - teatralne lokalnych artystów.

W trzeci weekend września w skansenie odbyic:
się kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa,
poświęcona smakom dziedzictwa. W otoczeniu

zabytkowych obiektów architektury drewnianej
uczestnicy Europejskich Dni Dziedzictwa mogli
zasmakować, różnymi zmysłami, śląskich
specjałów. Nu odwiedzających czekały warsztaty
kulinarne, degustacje i kiermasz śląskich
muszketów.

Pokazowu Zagroda Żubrów prezentuje w dalszym
ciągu wystawę czasową przedstawiającą historię
żubrów na ziemi pszczyńskiej cieszch się dużym
zainteresowaniem. Obiekt jest w trakcie realizacji
mini ogrodu botanicznego.

W drugi weekend wrześniu 2021 roku w „Koszuruch
Ułańskich" odbyły się drugie pszczyńskie targi
Żywności i produktów naturalnych. Na Eko Targach
pojawił się komplet wystawców. Z szerokq gumq
produktów i usiug można się było zapoznać
no 20 stoiskach. Zaproszono do współpracy
lokalnych wystawców, oferujących naturalne
produkty. Planowano, że Eko Targi na stałe
zagoszczą w kalendarzu pszczyńskich imprez
jako wydarzenie cykliczne. Niestety, trwająca
pandemia, (: takźe zakaz organizacji tego typu
imprez czasowo zweryfikowały te plany.

W 2021 roku no rynku odbyło się 7 edycjijarmarku
staroci zorganizowanych przez Burmistrza
Pszczyny oraz Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi

Pszczyńskiej.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.

Przedsiębiorstwojest spółką prawa handlowego,

utworzoną przez Gminę Pszczyna 1 styczniu

1995 r. Właścicielem cciości udziałów jest Gmina

Pszczyna, W działalności spółki wyróżnia się trzy
podstawowe profile:

~ zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

~ zbiorowe odprowadzenie ścieków,

~ produkcja i dystrybucja ciepia.

Spółka, za pomocą specjałistycznego sprzętu,

świadczy również usługi w zakresie budowy

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, prac

melioracyjnych, lokalizacji wycieków metodami

akustycznymi, lokalizacji armatury wodociągowej,

lokalizacji i trasowania instalacji podziemnych oraz

inspekcji i czyszczenie sieci kanalizacyjnej.

Przedsiębiorstwo eksploatuje dwie oczyszczalnie
ścieków:

~ mechaniczno—biologicznq oczyszczalnię ścieków
„Pszczyno", zlokalizowaną w Jonkowicach,
o średniej przepustowości ścieków 5200 m3/dobę,

- oczyszczalnię ścieków w Wiśie Wielkiej o średniej
przepustowości ścieków 730 m3/dobę.

W ramach systemu ciepłowniczego
Spółka obsiuguje 7 lokalnych kotłowni

o łącznej mocy 31,8 MW. Sq to kotłownie gazowe
niskoporametrowe, kotłownie gazowo—olejowe

nisko i wysokoparumetrowe oraz sieć ciepiowniczu
wysoko i niskoparometrowu.

Działalność Spółki w 90% jest oparta na sprzedaży
wody, odprowadzaniu ścieków i dostawie ciepło.

W 2022 roku przychody ze sprzedaży w PIK Sp. z o.o.
wyniosły 33 676 505,12 zi, a koszty 29 520 251,79 zł.

Dlugość czynnej sieci wodociągowej w gminie
w 2021 r. - 363,5 km.

l|ość odbiorców - 14 tys.

Sprzedaż wody w 2021 r — 2,47 mln m3.

Ilość przyłączy wodociągowych 13 156, w tym
budynki mieszkalne 12 011.

Ilość przyłączy kanalizacyjnych 6 576, w tym
budynki mieszkalne 5 973.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w 2021 r -
236 km.

 

LP. RODZAJ INWESTYCJI WARTOŚÓ

NETTO (w ZI.)

Brzeźce Wymiana przyiqczy wodociągowych wymiana 3 420,00
- Sszt. o iocznej dlugosci 36,0m

Wymiana hydrantów - iszt. wymiana 2 892,35
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Czorków

ćwiklice

Jankowice

Łqka

Piasek

ul. Ogrodowa ~ wodociąg PE EHOmm

o długości 56,5m (partycypacja)

— ul. Ogrodowa — wodociąg
PE 090mm 0 długośc136,0m

(portycvprmJ‘a)

- ul. Powstańców Śląskich -
wodociąg PE !ZHIOmm o długości
42,0m (partycypacja)

Wymiana przyłączy wodociągowych
— Eszt. o łocznej długości 43,0m

- ul, Owocowa — wodociqg PE
QHOmm o długości 86,0m, wodociqg
PE 963mm 0 długości 127,0m

(partycypacja)

Wymiona przyłączy wodociągowych
— IOszt. o łącznej długości 74,5m

Wymiana hydrantów — Bszt.

— ul. Żubrów - wodociąg PE @IIOmrn
o długości 80,0m (partycypacja)

— ul. Przyénicza - wodociąg
PE @110mm 0 długości 3,5m

(partycypocm)
- ul. Skotnicza - wodociqg PE @110mm
0 długości 61,0m (partycypacja)

~ ul. Nowa — wodociąg PE BHOmm
o długości 86,5m (partycypacja)

- Wielo Drogo - wodociąg PE {363mm
0 długości 75,5m (partycypacja)

— uL Żubrów — wodociąg PE ZBSmm
o długości 72,0 (partycypacja)

Wymiona przyłączy wodociągowych
— 24szt. o łocznej długości 191,0m

Wymiona sieci wodociągowej PE
@225mm o długości 230,0m

— uI. Jaworowa — wodociąg PE

QIHOPE o dlugości 28,0m, kanalizacja
sanitarno PCV
ZZOOmm o długości 24,0rn

(partycypcciU)

Wymiona przyłoczy wodociągowych
— lOszt.o1qcznej długości 267,0m

Wymiona sieci wodociągowej PE
QHOmm o długości130,0m

Wymiana hydrantów - 1szt.

Wymiana przyluczy wodociągowych
— 1952t. o łocznej długości 94,0m

Wymiana hydrantów - Zszt.
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1732,25

847,63

2510,47

4 085,00

7 606,35

7 077,50

8 677,05

2 360,62

86,96

5 409,47

6181,95

2 085,44

2 523,45

18 145,00

156 370,97

4 927,84

25 365,00

21 511,19

2 892,35

8 930,00

5 784,70



Poręba

Rudoltowice

Studzienice

Studzionka

Wisła Mała

Wisła Wielko

Os.

Daszyńskiego

Os. Piastów

05. Kolonia
Jasna

Os. Stare

Miasto

(_)s.
Sródmieście

- ul. Wodzisławska — kanalizacja
sanitarno PCV @200mm o długości
36,5m (partycypacja)

Wymiona przyłączy wodociugowych
— Gszt. o łacznej długości 34,0m

Wymiona hydrantów - Sszt.

wymiana przyłączy wodociągowych —
Iszt. o łacznej długości 74,0m

Wymiana przyłączy wodociągowych
— wszt. o łocznej długości 33,0m

Wymiana hydrantów — Bszt.

Wymiona przyłączy wodociągowych
— llszt. o łącznej długości197,0m

Wymiona przyłączy wodociągowych
-11szt. o łącznej długości108,0m

Wymiona hydrantów - Iszt.

— ul. Cieszyńska — wodociąg PE
{3110mm 0 długości 72,0m, kanalizacja
sanitarno
PCV 0200mm o długości 22,5m

(partycypacja)

- ul. Słoneczna — wodociąg
PE QHOmm o długości 62,0m

(partycypociu)
Wymiona przyłączy wodociągowych
— 1szt. o długości 3,0m

Wymiana hydrantów - Iszt.

Wymiana hydrantów — Iszt,

Wymiona przyłącza wodociągowego
— I szt. 0 dlugoé013,0m

Wymiona hydrantów — Sszt.

Wymiona odcinka sieci
niskopqrometrowejz Kot1owni K3 2
DN150 no 2 DN 100/200
od komory K1 do komory K2 w rejonie
ul. Dobrowy/Mieszko I o długości
49,0m
w technologii rur preizolowanych

Wymiana przyłaczy wodociągowych
~ 2szt. o łocznej długości 55,0m

Wymiana hydrantów - Bszt.
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3876,38

3230,00

14461,75

7030,00

3 135,00

8 677,05

18 715,00

10260.00

2892,35

9 046,26

5427,64

285,00

2892,35

2 892,35

285,00

8 677,05

43 066,08

5225,00

8677,05



Os.

Powstańców
Śl.

Os. Stara Wieś

05.

Podstarzyniec

Os. Polne
Domy

- uł. Myśliwska — wodociąg
PE {b63mm o długości 39,0m

(partycypoq'o)

Wymiona przyłączy wodociągowych
— Zszt. Ołocznejdługości10,0m

- ul. Zbożowa - wodociąg PE
ZHOmm o długości 218,0m, wodociqg
PE 2663mm 0 długości 33,0m,
kanalizacja sanitarno PCV (3200mm
o długości 128,0m, kanalizacja
sunitano tłoczno PE @63mm
0 d1ugoéci35,0m (partycypacja)

— ul. Bociania — wodociąg PE Daamm
o długości 42,0m (partycypacja)

— uI. Zbożowa — kanalizacja sanitarna
PCV @200mm o długości 43,0
(partycypacja)

— ul. Staromiejska — kanalizacja
sanitarna PCV (3200mm o długości
51,5m

(portycvpacJo)

— ul.StrzeIecko/ul.$adowa - wodociąg

PE @IGOmm o długości188,5m,
kanalizacja

sanitarna PCV QZOOmm o długości
269,0m (partycypacja)

— ul. Drozdów - wodociąg PE 0110mm
0 długości 176,0m (partycypacja)

Wymiana przyłączy wodociągowych
— 3szt. O łucznej długości 74,0m

Wymiana hydrantów — aszt.

— uI. Pionierów — kanalizacja
sanitarna PCV BISOmm (: długości
36,0m
(partycypacja)

— ul, Hallera — kanalizacja sanitarno
PCV ZlBOmm o długości 63,0

(partycypacja)

— ul. Pionierów — wodociąg PE
@63mm 0 długości 38,0m, kanalizacja
sanitarno PCV
®160mm o długości 80,5m
(partycypacja)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
PCV ZZDOmm w rejonie ULHallera/ul.
Hubulczyków

Wymiona przyłączy wodociągowych
— Sszt. o łącznej długości 34,0m

Wymiana hydrantów - Iszt.
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818,16

950,00

15 533,25

884,94

2814,65

4209,65

3157833

9275,21

7030,00

8677,05

2137,27

350

3476,55

w trakcie
realizacji

3230

2892,35




