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Po raz pierwszy w historii miasta Rydułtowy przedstawiam Państwu raport o stanie gminy
za 2018 rok. Tym samym wypełniam dyspozycję art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym. W raporcie zawarte zostały głównie informacje dotyczące realizacji polityk,
programów i strategii, uchwał rady gminy. Starałem się zamieścić także najważniejsze informacje
i dane dotyczące działalności Miasta Rydułtowy w roku 2018. Przedstawiony Państwu raport, z uwagi
na zmiany spowodowane zeszłorocznymi wyborami, jest wyjątkowy. Dotyczy bowiem
w przeważającej większości spraw realizowanych jeszcze przez poprzedniego burmistrza – Kornelię
Newy. Ustawodawca zobligował do jego złożenia mnie, choć burmistrzem jestem dopiero od
20 listopada 2018 r.
z poważaniem
Marcin Połomski
Burmistrz Miasta Rydułtowy

I. Informacja o mieście
Jest rok 2018.
Miasto Rydułtowy od 26 lat cieszy się ponowną samorządnością.
Powierzchnia miasta: ok. 15 kilometrów kwadratowych.
Ilość mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. – 20 533.
Do dnia 20 listopada Burmistrzem Miasta była Kornelia Newy a Przewodniczącym Rady Miasta
Rydułtowy Lucjan Szwan. Od 20 listopada Burmistrzem Miasta został Marcin Połomski
a Przewodniczącym Rady Miasta Rydułtowy Stefan Sładek.
Miasto od kilku lat stara się wykorzystać swoje położenie na pograniczu trzech powiatów –
wodzisławskiego, rybnickiego i raciborskiego. Staramy się, aby w Rydułtowach obecne było wszystko
to, co dobre w każdym z tych powiatów. Wykorzystujemy szansę, jaką daje położenie naszego małego
miasta pomiędzy trzema miastami powiatowymi. Pokazujemy więc, że warto u nas zamieszkać,
nawet, jeżeli zatrudnienie znalazło się w „wielkim mieście”. U nas można bowiem znaleźć spokój
i bezpieczeństwo. U nas można znaleźć wspaniale przygotowaną bazę oświatową dla swoich dzieci
i miejsca do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. U nas wreszcie znajdziecie wspaniałych sąsiadów
i cudownych znajomych. Poznacie również ciekawych ludzi zrzeszonych w licznych organizacjach
pozarządowych.
Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiają się we wczesnym średniowieczu, choć w jednej z dzielnic
– Radoszowach, znaleziono ślady działalności człowieka z epoki brązu, a inne ślady wskazują na
obecność na tym terenie kultury łużyckiej. Ziemia Rybnicka przynależy do Śląska od zarania dziejów.
Pierwsze wzmianki i relacje pochodzą z czasów księcia opolsko-raciborskiego, syna Mieszka
Plątonogiego, Kazimierza. W dokumencie datowanym na 1228 r. wymienia się Rydułtowy
i Biertułtowy, jako dobra dominialne Księstwa Raciborskiego: „c.1228 werden Rydultau und Birtultau
Kammerguter des Herzogthums Ratibor genannt”. Kolejna notatka pochodzi z 1300 r. i świadczy
o pewnej wspólnocie Rydułtów z Wrocławiem, gdzie odprowadzano dziesięcinę biskupią. W tamtych
czasach używano nazwy Rudosdorf (Rydułtowy), a wszystkie dane pisane świadczą o rozwoju tych
ziem „[...]użytki te objęły sześć włók pola, trzy na jednej, a trzy na drugiej stronie, młyn, dwie karczmy,
dwa stawy za wsią, jatki: rzeźniczą, piekarską, szewską, i sukienniczą, kuźnię”. Kto założył
miejscowość, trudno dziś ustalić. Wszystko wskazuje na Rudolfa, właściciela tych ziem z 1300 roku.
Sama nazwa zmieniała się kilkakrotnie na przełomie dziejów od Rudolphi villa poprzez Rudosdorf,
Rynolticz, Rudoltowi, Rydoltow, Rydultau aż do Rydułtów w XX wieku.
Obecnie miasto Rydułtowy to średniej wielkości miasto śląskie, które pomimo swojego górniczego
rodowodu stara się zapewnić mieszkańcom alternatywne w stosunku do kopalni miejsca pracy oraz
wysoką jakość życia.
Miasto Rydułtowy, wchodzące w skład powiatu wodzisławskiego, położone jest w południowozachodniej części Wyżyny Śląskiej, na Płaskowyżu Rybnickim, w Kotlinie Oświęcimsko-Raciborskiej.
Rydułtowy graniczą z miastami: Rybnik, Radlin, Pszów oraz gminami: Kornowac, Lyski, Gaszowice.
Miasto posiada dobre połączenia drogowe oraz kolejowe z dużymi ośrodkami miejskimi. Przez
Rydułtowy przebiega droga wojewódzka nr 935 relacji Pszczyna-Opole. Miasto leży w strefie
nadgranicznej Czech.
Symbolem życia gospodarczego w Rydułtowach jest w dalszym ciągu Kopalnia Węgla Kamiennego
„Rydułtowy” (Obecnie wchodząca w skład Kopalni ROW).
Przyszłość i rozwój miasta związane są z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego
w Rydułtowach na szeroką skalę prowadzone są działania nastawione na wspieranie
przedsiębiorczości. Spośród inwestycji infrastrukturalnych warto wymienić m.in. wybudowanie
Centrum Usługowo-Handlowego przy ul. Gen. Józefa Bema, modernizację oczyszczalni ścieków oraz
Strefę Gospodarczą. Ta ostatnia inwestycja jest dumą miasta. Strefa Gospodarcza to prawie 10 ha
powierzchni niezabudowanych działek inwestycyjnych, w pełni uzbrojonych w sieci wodociągowe,

kanalizacyjne, elektryczne oraz infrastrukturę telekomunikacyjną. To właśnie w Strefie w ostatnich
latach powstają nowe zakłady, a tym samym i nowe miejsca pracy.
W mieście przywiązuje się dużą wagę do poziomu kształcenia młodzieży i zapewnienia
zagospodarowania mieszkańcom czasu wolnego.
Innowacyjnym przedsięwzięciem było uratowanie budynku byłego basenu krytego
i zagospodarowanie go na potrzeby Rydułtowskiego Centrum Kultury FENIKS. Ciekawostką jest, że
w misie byłego basenu mieści się obecnie przepiękne kino cyfrowe na 100 osób.
Niebywałą atrakcją miasta jest rozległy park rozrywki – Rydułtowska Fikołkownia RAFA. Teren
rekreacyjny o powierzchni prawie 2 ha zadowoli każdego nawet najwybredniejszego amatora dobrej
zabawy na wolnym powietrzu. Zlokalizowano tu olbrzymi plac zabaw, tor BMX, mini golfa, skate park,
amfiteatr ze sceną i wiele, wiele innych atrakcji. Olbrzymia ilość roślin różnego typu wzbogaca całość,
czyniąc z parku ulubione miejsce zabaw młodzieży i spotkań ludzi starszych.
Najlepiej zagospodarowaną przestrzenią publiczną w Polsce jest Rydułtowska Odprężalnia
Sensoryczna ROSA. Dowodem na to najlepsze zagospodarowanie jest nagroda Prezydenta RP
i Towarzystwa Urbanistów Polskich. ROSA to przepiękny park sensoryczny. Podzielony na 5 części
teren o powierzchni prawie 1,5 ha urządzony został tak, że każda część oddziałuje na oddzielny ludzki
zmysł. Park spełnia wiele różnych funkcji. Jego walory przyrodnicze doskonale spełniają funkcję
pogłębiania świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Można poznać walory smakowe,
zapachowe i użytkowe wielu roślin, jest okazja zaobserwowania różnych gatunków owadów i ptaków.
Do tego sporo różnego rodzaju urządzeń, zachęcających dzieci do zabawy. I oczywiście przepiękna
fontanna.
W zeszłym roku wzbogaciliśmy się o cztery zielone wyspy – mini parki oferujące mieszkańcom
odrobinę spokoju i zieleni oraz szczyptę atrakcji. Te cztery wyspy zlokalizowano przy ulicach:
Fryderyka Chopina – "Seledynowa Wyspa przy starym Dworku";
Raciborskiej – "Szmaragdowa Wyspa przy Willi Radlika";
Obywatelskiej – "Malachitowa Wyspa przy Starej Dyrekcji";
Wojciecha Korfantego – "Miętowa Wyspa w Radoszowach".
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II. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
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1.

Strategia Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2016-2025

Pełna nazwa polityki / programu/ strategii

Strategia Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2016-2025

Akt prawny (uchwała), którym polityka /
program / strategia została przyjęta (pełna
nazwa i data katu prawnego)

Uchwała nr 17.180.2016 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2016-2025

Cel opracowania Cel przyjęcia polityki /
/programu / strategii (określony
w dokumencie polityki/ programu/
strategii)

Strategia rozwoju jest dokumentem wyznaczającym najistotniejsze
kierunki rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Określa wizję,
misję, założone obszary i cele strategiczne oraz pola operacyjne, jak
również wskazuje na otwarte kierunki działania.
Strategia Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2016-2025 została
opracowana w oparciu o perspektywę wizji regionu w 2020 roku
i kraju w roku 2030, podkreślając jego specyfikę i wskazując na
indywidualne rozwiązania, odpowiednie do jego charakterystyki,
wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia jest zatem dokumentem
pomocnym przy realizacji wyznaczonych perspektywicznych
kierunków rozwoju regionu, dążeniu do osiągnięcia najważniejszych
celów. Strategia jest dokumentem programowym, który określa cele
rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów. Takie podejście
zgodne
jest
z zasadami
przygotowywania
dokumentów
strategicznych, w których wskazuje się wyłącznie kluczowe obszary
interwencji.

Data ostatnie ewaluacji / monitoringu/
aktualizacji/ podsumowania

Sprawozdanie z przebiegu realizacji w latach 2016-2018 Strategii
Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2016-2025 – sporządzone w roku
2019

Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Wydział Rozwoju Miasta
Biuro Urbanistyki i Architektury

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzano w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku
OBSZAR STRATEGICZNY NR 1 - MIESZKAŃCY
Pole Operacyjne Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Rozwój edukacji ukierunkowany na
wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy, zgodnie z wyznaczonym w strategii
kierunkiem działań wyznaczonym przez Miasto Rydułtowy
1.1.1. Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych, w tym przede wszystkim
w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy, tj. wsparcie nauki języków
obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, umiejętności technicznych, technik
informacyjnych i komunikacyjnych oraz postaw kreatywności, innowacyjności,
przedsiębiorczości, itp. na wszystkich etapach kształcenia realizowanych przez
miasto Rydułtowy.
1.1.2. Opracowanie i realizacja programów pomocy stypendialnej.
1.1.3. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie edukacji gimnazjalnej.
1.1.4. Informowanie na temat edukacji na kierunkach zawodowych oraz edukacji
technicznej, jak
również udostępnianie wiedzy na temat kierunków zamawianych.
1.1.5. Rozwój szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla
10
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nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kluczowych kompetencji
uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, tj. wsparcie nauki
języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjnych
i komunikacyjnych
oraz
postaw
kreatywności,
innowacyjności,
przedsiębiorczości, a także pod kątem metod zindywidualizowanego podejścia
do ucznia oraz wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologicznopedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym.
Stypendium Burmistrza Miasta Rydułtowy dla najzdolniejszych uczniów- stypendium dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 22 roku życia.
Stypendia reguluje Uchwała Nr XXXIV/308/09 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 sierpnia 2009
r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Miasta Rydułtowy dla
najzdolniejszych uczniów oraz określenia zasad jego przyznawania.
Udzielono stypendium dla 77 uczniów na łączna kwotę 23 820,00 zł
Stypendia dla studentów - stypendia socjalne lub naukowe.
Stypendia reguluje Uchwała Nr XXXVIII/305/05 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 sierpnia
2005 r. w sprawie udzielania stypendiów dla studentów.
Udzielono stypendium dla 5 studentów na łączna kwotę 2 100,00 zł

Edukacja

Stypendia szkolne - Miasto Rydułtowy udziela pomocy materialnej dla uczniów w celu
zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do
edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Stypendia reguluje uchwała Nr XXXIII/267/05 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 30 marca 2005 r.
z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na
terenie Rydułtów
Udzielono stypendium dla 85 uczniów na łączna kwotę 90 470,13 zł
Dofinansowano następujące formy kształcenia nauczycieli:
- studia podyplomowe – dla 12 nauczycieli
- studia uzupełniające magisterskie – dla 1 nauczyciela
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące – dla 10 nauczycieli
- seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb
szkoły lub placówki – dla 3 nauczycieli.
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznano w zależności od
zgłaszanych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych zapotrzebowań na specjalności,
uwzględniając preferowane kierunki przyjęte w 2018 r. to jest:
- pedagogika specjalna,
- szachy,
- logopedia,
- doradztwo zawodowe,
- profilaktyka uzależnień.
Udzielono dofinansowania na doskonalenie zawodowe na łączną kwotę 38 922,97
zł.

Pole Operacyjne

Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Integracja społeczności lokalnej
i promocja aktywnego stylu życia, zgodnie z wyznaczonym w strategii kierunkiem działań
wyznaczonym przez Miasto Rydułtowy
1.2.1. Organizacja i wspieranie wydarzeń edukacyjnych, sportowych, kulturalnych
i społecznych.
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1.2.2. Organizowanie i wspierania działań promujących zdrowy styl życia.

Usługi czasu
wolnego

Organizacja Dni Promocji Zdrowia (29 września), podczas których mieszkańcy Rydułtów
mieli możliwość bezpłatnie skorzystać m.in. z :
- badań densytometrycznych,
- badań laboratoryjnych,
- porad lekarzy specjalistów,
- badań EKG ,
- badań spirometrii,
- badania słuchu ,
- porad dietetyków, specjalistów z dziedziny wellness ,
- konsultacji z fizjoterapeutą,
-wymiany glukometru itd.
Przeprowadzanie bezpłatnej akcji na rzecz zdrowia
Przyjazd Mammobusu z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gliwicach:
– badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia – 24–26 września oraz
27-28 września
Zajęcia edukacyjne dla uczniów rydułtowskich szkół z zakresu promocji zdrowia.
1. organizacja cyklicznych imprez sportowych oraz organizacja wyjazdów na
zawody:
a) uliczne biegi sztafetowe dzieci i młodzieży - XXVI Memoriał Jana Margicioka
i Leopolda Hałaczka – harcmistrzów i poruczników Armii Krajowej”
b) wyjazd z grupą młodzieży na Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne
w Dortmundzie
c) wyjazd z grupą młodzieży na uliczne biegi sztafetowe „Beh Osvobozeni”
w Orlovej,
d) XXVI Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy,
e) imprezy sportowe w ramach Dni Rydułtów (Turniej siatkówki plażowej
z okazji Dni Rydułtów, Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dni Rydułtów,
Piłkarskie Mistrzostwa Miasta Rydułtowy, Kolarski Rajd Burmistrza „Poznaj
miasto i okolice”, Mecz piłki nożnej: Polska – Czechy, Zawody wędkarskie
o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta z okazji Dni Rydułtów, Dzieci biegają
w Rydułtowach, Otwarty Turniej Siatkówki z okazji Dni Rydułtów)
f) Mistrzostwa Rydułtów w Kolarstwie Górskim i Przełajowym
g) Turniej Mikołajkowo – Barbórkowy,
2. organizacja uroczystości państwowych:
a) Memoriał Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka – harcmistrzów i poruczników
Armii Krajowej
b) Święto Flagi
c) Koncert Pieśni Patriotycznych
d) Święto Niepodległości
3. współpraca z organizacjami pozarządowymi – zlecanie zadań publicznych
z zakresu:
a) kultury i sztuki – kwota przyznanych dotacji – 95 350,00 zł
„małe granty” z zakresu kultury i sztuki – 14 265,00 zł
b) sportu i rekreacji - kwota przyznanych dotacji – 50 000,00 zł
c) pomocy społecznej - kwota przyznanych dotacji – 23 000,00 zł
d) szkolenia sportowego - kwota przyznanych dotacji – 194 000,00 zł
e) „Rydułtowski Klub Seniora oraz Bank Usług Lokalnych” - zadanie publiczne
z zakresu
pomocy
społecznej
realizowane
w ramach
projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – kwota przyznanej
dotacji 50 000,00 zł (z czego: 30 000,00 zł – 2018, 20 000,00 zł – 2019)
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Festyny rodzinne na RAFIE w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”.
• W okresie wakacji organizacja bloków gier i zabaw dla najmłodszych na RAFIE.
• XXVI Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Miasta Rydułtowy.
• MILA NIEPODLEGŁOŚCI – bieg rekreacyjny dla upamiętnienia 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
• Organizacja wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży w ramach
akcji „Zima w mieście” i ”Lato w mieście”.
• Organizacja turniejów sportowych i imprez sportowych promujących aktywność
fizyczną i zdrowy styl życia na kompleksach boisk „Orlik 2012” przy ul.
Kochanowskiego i Mickiewicza.
1 sierpnia - rozpoczęcie działalności nowej jednostki organizacyjnej Miasta Rydułtowy
pn. Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
27 października - otwarcie wyremontowanego budynku sali sportowej i nadanie nazwy
stadionowi przy ul. Gen. Józefa Bema 126 C na Stadion Miejski Naprzód podczas
organizowanego pikniku sportowego
Organizacja imprez sportowych:
11 listopada - Otwarte Mistrzostwa Rydułtów w kolarstwie górskim i przełajowym –
157 zawodników
10 i 12 grudnia – Turniej Mikołajkowo-Barbórkowy w halowej piłce nożnej i w piłce
ręcznej – ok. 160 zawodników

Pole Operacyjne

Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Wsparcie tworzenia nowych miejsc
pracy, zgodnie z wyznaczonym w strategii kierunkiem działań wyznaczonym przez Miasto
Rydułtowy
1.3.2. Wspieranie postaw przedsiębiorczych, w tym prowadzenia działalności
gospodarczej.
1.3.3. Podnoszenie kompetencji osób bezrobotnych i osób zagrożonych
bezrobociem.
1.3.4. Promocja
i wspieranie
działań
kształcenia
ustawicznego
i przekwalifikowania.
1.3.5. Promocja
zewnętrznych
źródeł
finansowania
dla
rozwoju
przedsiębiorczości.
1.3.6. Promocja instytucji otoczenia biznesu, nawiązywania partnerstw
gospodarczych (w tym zagranicznych).
1.3.7. Zapewnienie nowoczesnych metod wspierania przedsiębiorczości –
wspieranie
i inicjowanie
wdrażania
technologii
informatycznych
(informacyjnych), w tym szybkiego internetu szerokopasmowego opartego na
technice światłowodowej.
1.3.8. System zachęt podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy.

Odbywanie stażu bezrobotnych realizowana w ramach projektu pozakonkursowego
„Aktywacja osób bezrobotnych w wieku 30+” zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wodzisławiu Śl – 3 osoby
Zatrudnienie
Umożliwienie realizacji praktyki zawodowej dla 3 uczniów ZSP nr2 w Rydułtowach
i przedsiębiorczość
( w zawodzie kucharz )
Umożliwienie realizacji praktyki Studentom Wychowania wczesnoszkolnego
i przedszkolnego – 2 osoby
Pole Operacyjne

Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Wzrost bezpieczeństwa socjalnego,
zdrowotnego i świadomości obywatelskiej, zgodnie z wyznaczonym w strategii kierunkiem
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działań wyznaczonym przez Miasto Rydułtowy
1.4.1. Promowanie i prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywizacji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1.4.2. Rozwój systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
1.4.3. Promowanie i wspieranie działań na rzecz seniorów.
1.4.5. Rozwój systemu wsparcia osób bezdomnych.
Od 1 września 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
MOPS realizuje projekt „Droga do sukcesu – program wsparcia rodzin zamieszkujących
lokale socjalne przy ulicy Barwnej oraz Osiedlu Karola w Rydułtowach”. Wartość projektu:
184.286,11 zł, w tym dofinansowanie EFS:156.643,19 zł i budżet państwa: 14.742,89 zł.

Włączenie
społeczne

Projekt „Moc w rodzinie” - kontynuowanie zatrudnienia 1 asystenta rodziny dla 10 rodzin
w projekcie, zlecenie NGO realizacji klubu seniora dla 15 osób.
Projekt „Droga do sukcesu – program wsparcia rodzin zamieszkujących lokale socjalne
przy ulicy Barwnej oraz na Osiedlu Karola w Rydułtowach” zatrudnienie 1 asystenta
w wymiarze ½ etatu dla 6 rodzin w projekcie
Wsparcie dla rodzin zastępczych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pomoc psychologiczna.
Udział w konkursie Góra Grosza – akcja ma na celu pomoc dzieciom wychowującym się
poza własną rodziną.
Wizyta klasy 3a SP w „Klubie Seniora Sami Swoi” na warsztatach w ramach realizacji
programu międzypokoleniowego „Działajmy razem i uczmy się od siebie”.
Dzień Babci i Dzień Dziadka – popołudniowe spotkania w szkole.
OBSZAR STRATEGICZNY NR 2 – PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

Pole Operacyjne

Infrastruktura
drogowa
i komunikacja

Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu
w ruchu drogowym oraz podniesienie konkurencyjności inwestycyjnej i turystycznej
obszaru, zgodnie z wyznaczonym w strategii kierunkiem działań wyznaczonym przez
Miasto Rydułtowy
2.1.1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont dróg gminnych.
2.1.2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont ścieżek
rowerowych.
2.1.3. Wdrażanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2.1.4. Wspieranie inwestycji w zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich
przebiegających przez teren miasta Rydułtowy.
2.1.5. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont infrastruktury
związanej z transportem zbiorowym.
W roku 2018 w ramach programu Razem bezpieczniej zrealizowano zadanie: „Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych
w Rydułtowach” Wartość zadania: 95.257,20 zł, w tym dofinansowanie z budżetu
państwa: 67.268 zł.
Modernizacja ul. Barwnej wraz z ulicą boczną – kontynuacja
Budowa chodnika przy ul. G. Narutowicza - kontynuacja
Modernizacja ul. Ofiar Terroru – projekt - kontynuacja
Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego - projekt
Modernizacja drogi ul. Osiedle na Wzgórzu – kontynuacja
Modernizacja ul. Żytniej – kontynuacja
Modernizacja ul. Św. Jacka - projekt
Utwardzenie dojazdu do Osiedla Krzyżkowicka
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Modernizacja ul. A. Czechowa – Krzywej
Zagospodarowanie ronda przy ul. A. Mickiewicza-Ładnej – Strzelców Bytomskich
Oświetlenie drogi bocznej ul. M. Strzody – projekt
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację czterech przejść dla
pieszych
Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą:
„ Przebudowa ul. Plebiscytowej w Rydułtowach”
Budowa wiat przystankowych na terenie miasta – kontynuacja
Pomoc finansowa dla miasta Pszów na realizację wiaty przystankowej na przystanku
„Traugutta Granica”

Pole Operacyjne

Gospodarka
niskoemisyjna,
infrastruktura
sieciowa
i gospodarka
odpadami

Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Zmniejszenie negatywnej presji
człowieka na środowisko, zgodnie z wyznaczonym w strategii kierunkiem działań
wyznaczonym przez Miasto Rydułtowy
2.2.1. Efektywność energetyczna infrastruktury użyteczności publicznej.
2.2.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym.
2.2.3. Wspieranie rozwiązań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii.
2.2.4. Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
2.2.5.Wspieranie rozwiązań energetycznych związanych z wykorzystaniem
infrastruktury sieciowej.
2.2.6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdatniania i przesyłu wody.
2.2.7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzania i oczyszczania
ścieków.
2.2.8. Monitorowanie i udoskonalanie gminnego systemu gospodarki odpadami.
2.2.9. Podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej.
2.2.10. Realizacja Programu ochrony środowiska.
System gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy obejmuje odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
z nieruchomości niezamieszkałych, na których w związku z prowadzoną działalnością
powstają odpady komunalne. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi
bezpośrednio sprzed nieruchomości odbierane są następujące rodzaje odpadów:
- odpady zmieszane,
- żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym,
- szkło,
- metale i tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
- papier i makulatura,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
Aktualnie mieszkańcy w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych:
- papier,
- tworzywa sztuczne,
-opakowania wielomateriałowe,
-metale,
-szkło,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone,
- odpady niebezpieczne (odrębnie każdy rodzaj), w tym w szczególności: przeterminowane
leki,
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chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne.
Na bieżąco monitorowane są ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Rydułtowy – przedsiębiorcy
świadczących usługę odbioru i zagospodarowania odpadów przekazują comiesięczne
raporty, których elementem są stosowne dokumenty tj. karty przekazania oraz karty
ewidencji odpadów.
Dodatkowo okresowo przeprowadzane są oględziny gniazd w zabudowie wielolokalowej,
których celem jest ocena sposobu prowadzenia segregacji odpadów. Mieszkańcy są
informowani o prawidłowym sposobie prowadzenia segregacji odpadów m.in. poprzez
wystosowywanie pism do zarządców Spółdzielni Mieszkaniowych.
Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Podniesienie atrakcyjności miasta
poprzez dostosowanie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, oświatowej i kulturalnej do
rosnących wymagań odbiorców, zgodnie z wyznaczonym w strategii kierunkiem działań
wyznaczonym przez Miasto Rydułtowy
2.3.1. Wypracowanie spójnej koncepcji szlaków/ścieżek rowerowych i tras
turystycznych w mieście oraz budowa nowych, uporządkowanie i oznakowanie
istniejących szlaków/ścieżek rowerowych i tras turystycznych.
2.3.2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont obiektów
Pole Operacyjne
sportowo – rekreacyjnych.
2.3.3. Rozwój terenów zieleni miejskiej.
2.3.4. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont obiektów oświatowo kulturalnych.
2.3.5. Współpraca z innymi samorządami i organizacjami w zakresie łączenia
szlaków/ścieżek rowerowych i tras turystycznych, w tym ścieżek i szlaków
rowerowych.
Ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2018r. uzyskano dofinansowanie
w wysokości 75.000,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne sal przyrodniczych w SP
1.
W ramach programu „Aktywna tablica” dla SP4 w roku 2018 uzyskano dofinansowanie
z budżetu państwa w wysokości 9.990 zł (wartość zadania: 12.500 zł)
W roku 2018 zrealizowano zadanie: „Modernizacja nagłośnienia w kinie Rydułtowskiego
Centrum Kultury „FENIKS”” (Realizator: RCK, wartość projektu: 23.900 zł, w tym dotacja
PISF: 11.950,00 zł).
Rozwój
infrastruktury
społecznej

Remont biblioteki zrealizowano w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet Infrastruktura Bibliotek 2016-2020"
Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema –
kontynuacja
Siłownia na Seledynowej Wyspie
Przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Radoszowskiej 3 – Otwarta
Strefa Aktywności
Modernizacja stanowiska przyrody nieożywionej „Skałka” - kontynuacja
Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr3 w celu zwiększenia dostępności
wychowania przedszkolnego na terenie Rydułtów ( utworzenie dodatkowych 25 miejsc)
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Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Podniesienie estetyki przestrzeni
publicznej, zgodnie z wyznaczonym w strategii kierunkiem działań wyznaczonym przez
Miasto Rydułtowy
2.4.1. Opracowanie i wdrożenie programu rewitalizacji.
2.4.2. Inwestycje poprawiające estetykę przestrzeni publicznej, nadające jej nowe
Pole Operacyjne
funkcje społeczne, gospodarcze, kulturalne, edukacyjne, etc.
2.4.3. Rozbudowa bazy mieszkaniowej i podniesienie standardów wyposażenia
technicznego budynków i mieszkań będących w zasobie gminy.
2.4.4. Opracowywanie i aktualizowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
W ramach RPO WSL na lata 2014-2020 zrealizowano zadanie: „Przebudowa budynku
wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ulicy Barwnej 6 w Rydułtowach” (realizacja
2017-2020; wartość zadania: 1.793.216,33 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 927.965,10 zł).
W 2018 roku przeprowadzono monitoring „Lokalnego Programu Rewitalizacji Rydułtów –
aktualizacja na lata 2015-2020”. Ponadto dokument został uzupełniony (przyjęty uchwałą nr
43.405.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24.05.2018r.) i ponownie pozytywnie oceniony
przez IZ RPO.
Remont biblioteki zrealizowano w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet Infrastruktura Bibliotek 2016-2020"
Ład przestrzenny

Rewitalizacja pogórniczego osiedla „Kolonia Karola” przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach
wraz z przebudową terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec – utworzenie terenu
usług społecznych – projekt – kontynuacja
Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 –
kontynuacja

Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Podniesienie bezpieczeństwa
mieszkańców, w tym ochrona przed zagrożeniami naturalnymi, zgodnie z wyznaczonym
w strategii kierunkiem działań wyznaczonym przez Miasto Rydułtowy
2.5.1. Udział w procesach planowania, rozbudowy i modernizacji infrastruktury
technicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego,
przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym, na poziomie
powiatu i regionu.
2.5.2. Utrzymanie infrastruktury monitoringu zagrożeń naturalnych i alarmowania,
w tym uczestnictwo w planach i działaniach realizowanych na poziomie powiatu
Pole Operacyjne
i regionu.
2.5.3. Wyposażanie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy
oraz doskonalenie procesów ratowniczo-gaśniczych OSP.
2.5.4. Rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego w tym poprzez
współpracę z innymi podmiotami.
2.5.5. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont obiektów małej
retencji na terenie miasta Rydułtowy.
2.5.6 Współdziałanie ze służbami i innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa
publicznego, w tym wsparcie inwestycyjne.
Bezpieczeństwo
publiczne

W roku 2018 zrealizowano zadanie: „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP
w Rydułtowach” (wartość zadania: 45.079,44 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu
Sprawiedliwości: 44.628,64 zł).
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - kontynuacja
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Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. A. Czechowa – ul. Krzywej – kontynuacja
Przebudowa kanalizacji deszczowej terenie Osiedla Orłowiec – kontynuacja
Spotkania z policjantem, m.in. w ramach konkursu "Mam talent na bezpieczeństwo".
Prezentacja multimedialna, pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się na ulicy,
spotkanie z maskotką policyjną - "Sznupkiem".
Realizacja programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Warsztaty i lekcje poświęcone
bezpieczeństwu w różnych miejscach i sytuacjach.
Program zakończony wypełnieniem testu internetowego.
Udział w Wojewódzkim Konkursie pod hasłem: „Mam talent na bezpieczeństwo” – nagranie
teledysku „Bezpieczna droga do szkoły”
Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Wykorzystanie potencjału
inwestycyjnego gminy i absorpcja kapitału inwestycyjnego dla budowania trwałych przewag
konkurencyjnych i rozwoju rynku pracy, zgodnie z wyznaczonym w strategii kierunkiem
działań wyznaczonym przez Miasto Rydułtowy
2.6.1. Pozyskiwanie nowych inwestorów, w tym poprzez promocję gospodarczą
i inwestycyjną obszaru.
Pole Operacyjne
2.6.2. Przygotowanie pod względem technicznym i prawnym terenów
inwestycyjnych pod działalność gospodarczą dla małych i średnich przedsiębiorstw.
2.6.3 Przygotowanie pod względem technicznym i prawnym terenów
inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.
2.6.4. Zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.
Atrakcyjność
inwestycyjna

Opracowanie oferty inwestycyjnej.

OBSZAR STRATEGICZNY NR 3 – ZARZĄDZANIE MIASTEM
Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Uczestnictwo w rozwoju społecznogospodarczym na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zgodnie
z wyznaczonym w strategii kierunkiem działań wyznaczonym przez Miasto Rydułtowy
3.1.1. Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie działań
strategicznych dotyczących miasta Rydułtowy, w tym w działaniach wspierania
projektów ponadregionalnych poprawiających usytuowanie podmiotów z terenu
miasta Rydułtowy w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.
3.1.2. Rozwijanie współpracy ponadlokalnej, regionalnej i międzynarodowej, w tym
Pole Operacyjne
zachęcanie innych podmiotów z terenu miasta do tego rodzaju współpracy.
3.1.3. Międzynarodowa współpraca, w tym z gminami partnerskimi.
3.1.4. Udział w działaniach lobbingowych na rzecz miasta Rydułtowy, podmiotów na
jego terenie i regionu.
3.1.5. Współpraca w ramach subregionu na rzecz rozwoju – gospodarczego.
3.1.6. Współpraca z podmiotami i instytucjami zlokalizowanymi na terenie miasta
i wspieranie w sytuacjach kryzysowych.
Współpraca
z otoczeniem

W ramach pilotażowego programu „Pakiet wsparcia miast średnich” Miasto Rydułtowy
zgłosiło 2 potrzeby inwestycyjne Miasta Rydułtowy. Przedstawiciele Miasta Rydułtowy
uczestniczyli w spotkaniu w Warszawie z pracownikami Polskiego Funduszu Rozwoju,
w którym przeanalizowana została sytuacja finansowa gminy. Zarekomendowanymi przez
PFR metodami realizacji inwestycji było Partnerstwo Publiczno-Prywatne.
W roku 2018 Szkoła Podstawowa nr 4 zrealizowała projekt dot. wymiany młodzieży „Moja
przyszłość w Europie – podobieństwa i różnice w przygotowaniu do wyboru zawodu
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w Nadrenii Północnej Westfalii i w Polsce” – wartość zadania: 12.881,00 zł, w tym
dofinansowanie z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży: 7.578,50 zł.
Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Usprawnienie procesów zarządzania
w samorządzie, zgodnie z wyznaczonym w strategii kierunkiem działań wyznaczonym przez
Miasto Rydułtowy
3.2.1. Udział w tworzeniu systemów monitorowania procesów społecznoPole Operacyjne
gospodarczych.
3.2.2. Udział w tworzeniu regionalnych obserwatoriów terytorialnych.
3.2.3. Implementacja nowych instrumentów i systemów zarządzania.
3.2.4. Przygotowywanie i wdrażanie dokumentów programowych.
Standaryzacja
procesów
Zadania zrealizowane w ramach celu operacyjnego - Usprawnienie realizacji zadań
publicznych, zgodnie z wyznaczonym w strategii kierunkiem działań wyznaczonym przez
Miasto Rydułtowy
3.1.1. Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie działań
strategicznych dotyczących miasta Rydułtowy, w tym w działaniach wspierania
projektów ponadregionalnych poprawiających usytuowanie podmiotów z terenu
miasta Rydułtowy w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.
3.1.2. Rozwijanie współpracy ponadlokalnej, regionalnej i międzynarodowej, w tym
Pole Operacyjne
zachęcanie innych podmiotów z terenu miasta do tego rodzaju współpracy.
3.1.3. Międzynarodowa współpraca, w tym z gminami partnerskimi.
3.1.4. Udział w działaniach lobbingowych na rzecz miasta Rydułtowy, podmiotów na
jego terenie i regionu.
3.1.5. Współpraca w ramach subregionu na rzecz rozwoju – gospodarczego.
3.1.6. Współpraca z podmiotami i instytucjami zlokalizowanymi na terenie miasta
i wspieranie w sytuacjach kryzysowych.

Nowoczesna
administracja
samorządowa

W ramach współpracy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego:
• w dniu 29 marca zawarte zostało porozumienie o współpracy na rzecz realizacji
projektu „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na
terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”;
• - w dniu 27 kwietnia zawarte zostało porozumienie o współpracy na rzecz realizacji
projektu „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach
mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.
• Z Miastem Radlin w dniu 14 maja zawarta została umowa partnerska na rzecz
realizacji projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”.
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2. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rydułtowy
na lata 2014-2020
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii
Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia została
przyjęta (pełna nazwa i data aktu
prawnego)
Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Rydułtowy na lata 2014-2020

Uchwała nr 45.344.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 marca 2014r.

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
2. Integracja społeczne środowisk wymagających wsparcia.
3. Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego.
4. Podnoszenie jakości usług społecznych

Data ostatniej ewaluacji /
monitoringu / aktualizacji /
podsumowania
Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Grudzień 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
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W ramach strategii podjęto 2018 roku następujące działania:
1. Udzielanie pomocy finansowej osobom lub rodzinom w formie zasiłku celowego, zasiłku celowego
specjalnego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego na żywność z wieloletniego programu państwa
„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, dożywianie dzieci w szkole i w przedszkolu, zasiłek stały.
2. Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych poprzez świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych. Ośrodek w roku 2018 przyznał decyzją usługi opiekuńcze 64 osobom oraz usługi
specjalistyczne 1 osobie.
3. Przeciwdziałanie przemocy poprzez prowadzenie i monitorowanie Niebieskich Kart, udzielanie
poradnictwa specjalistycznego w zakresie prawa i psychologii, współpraca z innymi instytucjami m.in.
policją, prokuraturą, sądami itd. W roku 2018 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rydułtowach wpłynęło 62 niebieskie karty, odbyło się 392 posiedzenia grup roboczych.
4. Wsparcie osób bezdomnych polegające na kierowaniu ich do schronisk i opłacanie pobytu, ponadto na
terenie Rydułtów w okresie zimowym działa Ogrzewalnia. W 2018r. 17 osobom opłacono pobyt
w schroniskach, natomiast 34 osób skorzystało z Ogrzewalni.
5. Wspieranie klientów poprzez pracę socjalną w trudnych dla nich sytuacjach życiowych, poprzez
motywowanie do podjęcia działań mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji. Wsparcia
udzielono w roku 2018 – 461 rodzinom.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach realizuje projekty finansowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które w całości wpisują się w Strategię Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rydułtowy na lata 2014-2020.
Projekt „Moc w rodzinie” w którym podjęto następujące działania:
1. Zatrudnienie asystenta rodziny udzielającego wsparcia 10 rodzinom, będących klientami MOPS.
2. 3 rodziny wspierające których zadaniem jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
w rodzinach tego wymagających.
3. Szkolenia dla młodych i niewydolnych rodziców
4. Punkt konsultacji rodzinnej w ramach którego będą świadczone indywidualne porady przez psychologa,
prawnika, mediatora.
5. Warsztaty metodą Klanza i Gestalt mają na celu nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, rozładowanie stanu napięcia psychologiczno-fizycznego., wyciszenia.
6. Trening kulinarny - tanie gotowanie w ramach treningu uczestnicy nabyli umiejętności gospodarowania
budżetem domowym.
7. Warsztaty psychoedukacyjne "Trening radzenia sobie z emocjami" adresowane do rodzin, w których
istnieje podejrzenie występowania przemocy w rodzinie.
8. Warsztaty zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowego odżywiania się i higieny
osobistej.
9. Spotkania kulturalne zorganizowane - 2 wyjścia do Rydułtowskiego Centrum Kultury na wydarzenia
kulturalne.
10. Klub seniora gdzie podejmowane są następujące działania (ćwiczenia fizyczne pozwalające zadbać
o kondycję, robótki ręczne, wspólne gry i zabawy usprawniające proces myślenia, prelekcje z zakresu
dostrzegania zagrożeń (np. „próba wyłudzenia pieniędzy metodą "na wnuczka", "na „policjanta", "na
fałszywe faktury" oraz jak nie dać nabrać się na pożyczki tzw. chwilówki),
11. Utworzenie grup samopomocy sąsiedzkiej tzw. bank usług lokalnych.
12. Działania środowiskowo – wspierające zorganizowano 1 festyn oraz 1 inicjatywę lokalną (wycieczka)
wynikające z potrzeb społeczności.
Projekt „Droga do sukcesu– program wsparcia rodzin zamieszkujących lokale socjalne przy ulicy Barwnej oraz na
Osiedlu Karola w Rydułtowach” realizowany od 01.09.2018r. do 30.04.2020r. W którym podjęto następujące
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działania:
1. Zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, który udzielał
wsparcia 6 rodzicom, będących klientami MOPS.
2. Działania uliczne w formie pracy podwórkowej prowadzone dla dzieci zamieszkujących na ul. Barwna.
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie różnej gamy zajęć sportowo - rekreacyjnych,
kulturalnych oraz artystycznych (dostosowywane do możliwości dzieci, ich
Ponadto został zrealizowany projekt socjalny pt. „Jak dobrze mieć sąsiada – zorganizowanie sieci pomocy
sąsiedzkiej jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu seniorów zamieszkujących lokale socjalne”
zrealizowany we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach. Podjęte działania miały na
celu poprawę i wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz zwiększenie integracji mieszkańców kamienicy
w Rydułtowach, przy ul. Bohaterów Warszawy. Zrealizowano następujące kluczowe działania:
1. Warsztaty dla os. zaangażowanych w pomoc sąsiedzką i integrację międzypokoleniową, gdzie
omawiano między innymi:
- założenia samopomocy i zasady budowania prawidłowych więzi międzysąsiedzkich;
- rolę lidera danej społeczności;
- znaczenia grupy jako zabezpieczenie dla jednostki, szczególnie samotnej, w trudnej sytuacji.
2. Prace porządkowe związanie z zagospodarowaniem podwórka tj. odnawianie drzwi pomieszczeń
gospodarczych, sadzenie roślin, dekorowanie drzewa metodą Yarn Bombing.
3. Spotkanie integracyjne – podsumowujące.
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3. Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów - aktualizacja na lata 2015-2020
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii
Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia została
przyjęta (pełna nazwa i data aktu
prawnego)

Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

Data ostatniej ewaluacji / monitoringu
/ aktualizacji / podsumowania
Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów – aktualizacja na lata 2015-2020

Uchwała nr 43.405.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia uzupełnionego dokumentu „Lokalny Program
Rewitalizacji Rydułtów – aktualizacja na lata 2015-2020”
Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji poprzez
kompleksowe zintegrowane działania obejmujące:
• aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców,
• stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju aktywności
gospodarczej,
• aktywne przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu oraz
• modernizację i rozbudowę tkanki infrastrukturalnej
i mieszkaniowej.
Monitoring: luty 2018 (za lata 2015-2017) i luty 2019 (za rok 2018)
Ewaluacja: w trakcie (kwiecień 2019)

Referat Rewitalizacji i Funduszy Zewnętrznych

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
Poniżej sprawozdanie zbiorcze
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L.p.

1.

Numer i nazwa
projektu

Rewitalizacja
pogórniczego
osiedla
"Kolonia Karola"
przy
ulicy Generała
Józefa
Bema
w Rydułtowach

Podmiot
realizujący

Urząd Miasta
Rydułtowy

Założony okres
realizacji
projektu
Faktyczny
okres realizacji
projektu
2018

Planowana wartość projektu.

Zakładana wartość wskaźników

Stopień realizacji
projektu

Poniesione koszty w okresie
sprawozdawczym.

Osiągnięte wartości
wskaźników

Uwagi

Koszt kwalifikowany: 4 600
838,38 zł
Dofinansowanie: 3 910 712,62
zł

Wskaźnik produktu:
Powierzchnia
obszarów
objętych rewitalizacją: 1,88 ha
- Liczba obiektów infrastruktury
zlokalizowanych
na
rewitalizowanych obszarach: 16
(9 budynków, kanalizacja
sanitarna,
kanalizacja
deszczowa,
nawierzchnie,
oświetlenie, ogrodzenie, plac
zabaw)
- Ludność mieszkająca na
obszarach
objętych
zintegrowanymi
strategiami
rozwoju obszarów miejskich:
274

Projekt w trakcie realizacji

Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osób korzystających ze
wspartej infrastruktury: 160
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Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu: 0%
- dla wskaźnika rezultatu: 0%
- dla wskaźnika finansowego:
1,43%
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2017 - 2020

2017 r.: 55 120,00 zł
2018 r.: 10 885,34 zł
razem: 66 005,34 zł

Wskaźniki projektu zostaną
osiągnięte
na
moment
zakończenia realizacji zadania.

Wg umowy o dofinansowanie:
koszty kwalifikowane związane
z rewitalizacją Osiedla Karola:
1 688 949,51 zł,
w tym
dofinansowanie: 1 604 502,04
zł,
(EFRR: 1 435 607,09 zł,
budżet państwa: 168 894,95 zł)
2.

Poprawa
efektywności
energetycznej
Budynku
sali sportowej przy
ul. Generała Józefa
Bema
w Rydułtowach

Urząd Miasta
Rydułtowy

2017

Koszty kwalifikowane: 2 380
651,65 zł
Dofinansowanie: 2 047 019,99
zł
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Wskaźnik produktu:
- Liczba zmodernizowanych
obiektów: 1
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osób korzystająca ze
zmodernizowanego obiektu : 50

Opracowana została
dokumentacja projektowa
(projekt budowlano
– wykonawczy).
Wniosek aplikacyjny został
złożony 27.02.2018 r.
W ramach jednego wniosku
połączono projekty nr 1 oraz 6,
a także nr 2 w części dotyczącej
świetlicy środowiskowej.
W dniu 16.10.2018 r. projekt
został wybrany do
dofinansowania w ramach RPO
WSL – umowa o dofinansowanie
projektu została zawarta
04.01.2019 r.
Projekt zakończony w roku
2018, w roku 2019 w trakcie
rozliczania z IZ RPO WSL.
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu: 100%
- dla wskaźnika rezultatu: 3
984%
- dla wskaźnika finansowego:
222,80%
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2015 – 2018

Poniesione wydatki:
2015 r.: 3 000,00 zł
2016 r.: 121 441,64 zł
2017 r.: 1 123 237,17 zł
2018 r.: 4 056 514,83 zł
razem: 5 304 193,64 zł
Wg umowy z MSiT koszty
kwalifikowane zadania wynoszą
2 528 254,55 zł, w tym uzyskane
dofinansowanie ze środków
budżetu państwa: 728 100,00 zł.
Wg zawartej w ramach RPO WSL
poddziałanie 4.3.2. umowy
koszty kwalifikowane projektu
wynoszą: 2 263 763,65 zł, w tym
planowane dofinansowanie:
EFRR: 1 924 198,79 zł
budżet państwa: 226 376,32 zł
Zg z zawartą w ramach RPO WSL
umową – poddziałanie 10.3.2.
koszt kwalifikowany zadania
dotyczącego utworzenia
świetlicy środowiskowej wynosi
346 777,70 zł
w tym
dofinansowanie: 329 438,82 zł
(EFRR: 294 761,05 zł,
budżet państwa: 34 677,77 zł)
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W wyniku realizacji zadania
osiągnięto:
wskaźnik produktu:
- Liczba zmodernizowanych
obiektów: 1
wskaźnik rezultatu:
- zostanie zmierzony rok po
oddaniu
obiektu
do
użytkowania,
wg danych ROSiR w 2018 roku
z sali sportowej skorzystało:
1992 zawodników.

Przekazanie placu budowy
nastąpiło 07.06.2017 r., a odbiór
końcowy zadania nastąpił
w dniu 24.10.2018 r.
Wniosek aplikacyjny w ramach
RPO WSL poddziałanie 4.3.2.
został złożony 25.05.2017 r.
W dniu 02.10.2018 r. projekt
został wybrany do
dofinansowania, a umowa
o dofinansowanie została
zawarta 31.01.2019 r.
Dodatkowo na przebudowę hali
sportowej uzyskano
dofinansowanie ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej – umowa
z Ministerstwem Sportu
i Turystyki została zawarta
27.06.2017 r.
Ponadto w ramach RPO WSL
złożono wniosek
o dofinansowanie (w ramach
projektu 1 i 6), w którym ujęto
wydatki związane
z utworzeniem świetlicy
środowiskowej.
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3.

"Szansa" - program
aktywizacji
społecznej
i zawodowej na
terenie
osiedla Karola
w Rydułtowach

MOPS
Rydułtowy

2018 - 2019

Koszty kwalifikowane: 547
224,29 zł
Dofinansowanie: 465 140,65 zł

Wskaźniki produktu:
- Liczba środowisk objętych
programami
aktywności
lokalnej: 20
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem
w programie: 20
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
poszukujących
pracy,
uczestniczących
w kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających
kwalifikacje,
pracujących
(łącznie
z prowadzącymi działalność na
własny
rachunek)
po
opuszczeniu programu: 8
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Projekt nie został rozpoczęty
w roku 2018
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu: 0%
- dla wskaźnika rezultatu: 0%
- dla wskaźnika finansowego: 0%
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2019 - 2021

Wg umowy o dofinansowanie:
wartość projektu „Szansa...”:
509 231,91 zł,
dofinansowanie: 483 770,31 zł,
w tym
EFS: 432 847,12 zł,
budżet państwa: 50 923,19 zł
Wg umowy o dofinansowanie:
wartość projektu „Droga do
sukcesu...” w części dot. klubu:
95 113,49 zł,
dofinansowanie: 82 213,46 zł,
w tym
EFS: 80 846,47 zł,
budżet państwa: 1 366,99 zł

Wskaźniki projektu zostaną
osiągnięte
na
moment
zakończenia realizacji zadania.

Na etapie aplikowania o środki
zewnętrzne Miasto Rydułtowy
skonsultowało założenia
projektu
z pracownikami Urzędu
Marszałkowskiego, w efekcie
czego nastąpiła konieczność
podzielenia pierwotnych założeń
projektu "Szansa..." na dwa
projekty:
- część związana
z funkcjonowaniem świetlicy
środowiskowej (klubu) ujęta
została w projekcie „Droga do
sukcesu...” w ramach działania
9.2.2 RPO. Wniosek aplikacyjny
został złożony 10.01.2018r,
a w dniu 12.09.2018r. zawarto
umowę o dofinansowanie.
W ramach projektu 15.01.2019r.
rozpoczął działalność klub dla
dzieci i młodzieży zlokalizowany
w budynku ROSiR.
- część dotycząca działań
środowiskowych ujęta została
w projekcie „Szansa...”
w ramach działania 9.1.2.
Wniosek aplikacyjny został
złożony 25.01.2018r, a w dniu
27.07.2018 r. zawarto umowę
o dofinansowanie.
Projekt obejmuje Program
Aktywności Lokalnej
i wprowadza innowacyjne
działania w skali miasta:
animator społeczności lokalnej,
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4.

Termomodernizacj
a budynku
wielorodzinnego
Osiedle Karola 21
(tzw. KONSUM)

Urząd Miasta
Rydułtowy

2020

Koszty kwalifikowane: 588
235,29 zł
Dofinansowanie: 500 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
- Liczba zmodernizowanych
obiektów: 1
Liczba
zlikwidowanych
indywidualnych źródeł ciepła: 19
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osób korzystających ze
wspartej infrastruktury: 50

2020

5.

Przyłączenie
budynków
mieszkalnych na
osiedlu Karola do
ciepłociągu wraz
z ich
termomodernizacj
ą

Urząd Miasta
Rydułtowy

2020

Dotychczas nie poniesiono
żadnych kosztów w ramach
projektu.

Wskaźniki projektu zostaną
osiągnięte
na
moment
zakończenia realizacji zadania.

Koszty kwalifikowane: 2 500
000,00 zł
Dofinansowanie: 2 125 000,00
zł

Wskaźnik produktu:
- Liczba zmodernizowanych
obiektów: 9
Liczba
zlikwidowanych
indywidualnych źródeł ciepła: 36
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osób korzystających ze
wspartej infrastruktury: 110
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Projekt nie został rozpoczęty
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu: 0%
- dla wskaźnika rezultatu: 0%
- dla wskaźnika finansowego: 0%

Brak uwag

Projekt w trakcie realizacji.
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu: 0%
- dla wskaźnika rezultatu: 0%
- dla wskaźnika finansowego:
3,18%
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2017 – 2020

6.

Przebudowa
terenu przy
zbiorniku
wodnym
„Machnikowiec” utworzenie
miejsca usług
społecznych

Urząd Miasta
Rydułtowy

2020

2017 r.: 48 880,00 zł
2018 r.: 30 524,00 zł
razem: 79 404,00 zł

Koszty kwalifikowane: 1 605
156,25 zł
Dofinansowanie: 1 364 382,81
zł

Wskaźniki projektu zostaną
osiągnięte
na
moment
zakończenia realizacji zadania.

Opracowana
została
dokumentacja
projektowa
(projekt
budowlano
–
wykonawczy).
W
ramach
RPO
WSL
(poddziałanie 4.3.4.) złożono
w dniu 21.06.2018r. wniosek
aplikacyjny. Planowany termin
rozstrzygnięcia konkursu: maj
2019 r.

Wskaźnik produktu:
Powierzchnia
obszarów
objętych rewitalizacją: 7,5 ha
- Liczba osób mieszkająca na
obszarach
objętych
zintegrowanymi
strategiami
rozwoju obszarów miejskich:
2010

Projekt w trakcie realizacji

Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osób korzystających ze
wspartej infrastruktury: 500
osób
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Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu: 0%
- dla wskaźnika rezultatu: 0%
- dla wskaźnika finansowego:
2,34%
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2017 – 2020

Poniesione wydatki:
2017 r.: 0,00 zł
2018 r.: 37 515,00 zł
Wg zawartej w ramach RPO WSL
poddziałanie 10.3.2. umowy
koszty kwalifikowane projektu
wynoszą: 2 736 659,48 zł, w tym
dofinansowanie: 2 599 826,49 zł
(EFRR: 2 326 160,54 zł,
budżet państwa: 273 665,95 zł)

Wskaźniki projektu zostaną
osiągnięte
na
moment
zakończenia realizacji zadania.

Opracowano Program
Funkcjonalno – Użytkowy.
Wniosek aplikacyjny obejmujący
I etap całego zadania został
złożony 27.02.2018 r.
W ramach jednego wniosku
połączono projekty nr 1 oraz 6,
a także nr 2 w części dotyczącej
świetlicy środowiskowej.
W dniu 16.10.2018 r. projekt
został wybrany do
dofinansowania w ramach RPO
WSL – umowa o dofinansowanie
projektu została zawarta
04.01.2019 r.
W 2019 roku wyłoniono
wykonawcę zadania
w procedurze „zaprojektuj
i wybuduj”.
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7.

Zielone
miasta

wyspy

Urząd Miasta
Rydułtowy

2017

Koszty kwalifikowane: 1 077
918,88 zł
Dofinansowanie: 916 231,04 zł

Wskaźnik produktu:
- Powierzchnia terenu 7 ha,
w tym powierzchnia na obszarze
rewitalizacji : 3,16 ha
- Powierzchnia terenu objętego
projektem: 7 ha
Wskaźnik rezultatu:
- Zwiększenie powierzchni
terenów zieleni miejskiej: 2,05
ha
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Projekt zakończony
Wskaźniki zostały osiągnięte.
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu:
średnio- 104,43%
a/ 104,43%
b/ 104,43%
- dla wskaźnika rezultatu: 100%
- dla wskaźnika finansowego:
109,06%
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2015 – 2017

Ogółem: 1 175 606,50 zł
- 2016 r.: 55 574,00 zł
- 2017 r.: 1 120 032,50 zł
Dofinansowanie: 916 231,04 zł

Osiągnięte wskaźniki:
Wskaźniki produktu:
- Powierzchnia terenu 7,31 ha,
w tym powierzchnia na obszarze
rewitalizacji: 3,16 ha
- Powierzchnia terenu objętego
projektem: 7,31 ha
Wskaźnik rezultatu:
- Zwiększenie powierzchni
terenów zieleni miejskiej: 2,05
ha

33

Brak uwag
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8.

Lepsze jutro

Lider: Powiat
Wodzisławski
Partner: Miasto
Rydułtowy
(MOPS
Rydułtowy)

2016–2017

Koszty kwalifikowane: 608
723,54 zł
Dofinansowanie: 515 237,54 zł

Wskaźnik produktu:
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem
w programie: 68
Wskaźniki rezultatu:
- Liczba osób, które uzyskają
kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 46
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
poszukujących
pracy po opuszczeniu programu:
46
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po
opuszczeniu programu: 5
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Projekt zakończony,
w roku 2018 był rozliczany
rzeczowo i finansowo
z IZ RPO WSL
Wskaźniki zostały osiągnięte.
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu:
139,71%
- dla wskaźnika rezultatu:
średnio 140,58%
a/ 160,87%
b/ 160,87%
c/ 100%
- dla wskaźnika finansowego:
101,52%
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Lider: 2015 2017

Koszty projektu: 617 975,56 zł
Dofinansowanie: 505 105,73 zł

MOPS: 2016 2017

Osiągnięte wskaźniki:
Wskaźnik produktu:
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem
w programie: 95
Wskaźniki rezultatu:
- Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 74
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
poszukujących
pracy po opuszczeniu programu:
74
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po
opuszczeniu programu: 5
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Brak uwag
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9.

Gotowi na zmiany

Powiat
Wodzisławski

VIII.2016 VII.2017

Koszty kwalifikowane: 389
681,73 zł
Dofinansowanie: 370 197,64 zł

Wskaźniki produktu:
- Liczba osób bezrobotnych
(łącznie
z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem programie:
45
- Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objęte wsparciem
programie: 10
- Liczba osób wieku 50 lat
i więcej
objęte
wsparciem
w programie: 2
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 3
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Projekt w trakcie realizacji.
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu:
162,22%
- dla wskaźnika rezultatu:
166,67%
- dla wskaźnika finansowego:
57,48%
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01.05.2018 r.
- 31.08.2019 r.

Poniesione wydatki:
ogółem 2018: 223 981,40 zł,
w tym
dofinansowanie: 212 782,33 zł

Wskaźniki osiągnięte w okresie
sprawozdawczym:
wskaźniki produktu:
- liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie: 73;
- liczba osób bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie: 73
wskaźniki rezultatu:
- liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek,
po opuszczeniu programu: 8
- liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 5

10.

Moja firma – mój
sukces

Powiat
Wodzisławski

IV.2017 III.2019

Koszty kwalifikowane: 467
618,07 zł
Dofinansowanie: 444 237,17 zł

Wskaźnik produktu:
- Liczba osób pozostających bez
pracy,
które
otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie
działalności
gospodarczej
w programie: 20
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
Programu: 10
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Obecnie w ramach projektu:
- na bieżąco prowadzona jest
rekrutacja uczestników
projektu;
- prowadzone jest poradnictwo
zawodowe lub pośrednictwo
pracy, w tym opracowano
Indywidualny Plan Działania;
- wyłoniono wykonawcę
szkolenia pn. „Obsługa
obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC” (skierowano
5 uczestników);
- na staże w okresie VII-XII 2018
skierowano 48 osób.

Projekt w trakcie realizacji.
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu: 25%
- dla wskaźnika rezultatu: 50%
- dla wskaźnika finansowego:
39,18%
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01.09.2017 r.
- 30.04.2019 r.

Poniesione wydatki:
2017: 8 625,00 zł
2018: 174 592,48 zł
razem:183 217,48 zł,
w tym dofinansowanie:
176 617,48 zł

Wskaźniki osiągnięte w okresie
sprawozdawczym:
wskaźniki produktu:
- liczba osób pozostających bez
pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjecie
działalności gospodarczej
w programie: 5
wskaźniki rezultatu:
- liczba utworzonych miejsc
pracy w ramach udzielonych
z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej: 5
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Obecnie w ramach projektu:
- od IX do XII 2017
przeprowadzono rekrutację
uczestników (5 beneficjentów
oraz lista rezerwowa);
- udzielono wsparcia doradczoszkoleniowego;
- udzielono dotacji na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej 5 uczestnikom;
- udzielono wsparcia
pomostowego (wsparcie
doradczo-szkoleniowe oraz
wsparcie finansowe wypłacane
przez okres 6-12 miesięcy).
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11.

Środowiskowy
Interfejs
Pomocowy

Powiat
Wodzisławski

II.2017 XII.2018

Koszty kwalifikowane: 946
774,19 zł
Dofinansowanie: 880 500,00 zł

Wskaźnik produktu:
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami
społecznymi
świadczonymi
w interesie
ogólnym
w programie: 70
Wskaźniki rezultatu:
- Liczba wspartych w programie
miejsc
świadczenia
usług
społecznych
istniejące
po
zakończeniu projektu: 3
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujące pracy,
uczestniczące w kształceniu lub
szkoleniu,
zdobywające
kwalifikacje, pracujące (łącznie
z prowadzącymi działalność na
własny
rachunek)
po
opuszczeniu programu: 10
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Projekt zakończony
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu:
142,86%
- dla wskaźnika rezultatu:
a/ 1 600%
b/ brak danych
- dla wskaźnika finansowego:
99,98%
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01.02.2017 r.
- 31.12.2018 r.

Poniesione wydatki:
2017 r.: 395 835,66 zł
2018 r.: 550 726,05 zł
razem: 946 561,71 zł
w tym dofinansowanie:
880 302,39 zł

Wskaźniki osiągnięte w okresie
sprawozdawczym:
Wskaźnik produktu:
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi
w interesie ogólnym: 100
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po
zakończeniu projektu: 48

12.

KKZ, czyli
kształcimy
kompetentnych
zawodowców

Powiat
Wodzisławski

I.2017 XII.2019

Koszty kwalifikowane: 609
737,29 zł
Dofinansowanie: 518 276,70 zł

Podmiot wdrażający wykazał
dodatkowy wskaźnik produktu:
- Liczba osób objętych
szkoleniami / doradztwem
w zakresie kompetencji
cyfrowych: 97
Wskaźnik produktu:
- Liczba osób w wieku 25 lat
i więcej
objęte
wsparciem
w programie: 50
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osób w wieku 25 lat
i więcej,
które
uzyskały
kwalifikacje
lub
nabyły
kompetencje po opuszczeniu
Programu: 35
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Projekt obejmował:
- zintegrowany system pomocy
środowiskowej (3 Punkty
Dziennego Pobytu
Środowiskowego, psycholog
opracował Indywidualną Kartę
Potrzeb Uczestnika Projektu,
zorganizowano wydarzenia:
dzień otwarty, spotkanie
świąteczne, wyjścia plenerowe,
imprezy środowiskowe,
warsztaty kulinarne,
ceramiczne, komputerowe,
wyjścia do muzeum, wycieczki)

rezygnacja
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13.

Zajęcia opiekuńczo
– wychowawcze
dla
dzieci szkolnych klub „Bielik”

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

rezygnacja

rezygnacja

2015 – 2020

Wartość projektu: ok. 84 000,00
rocznie
84 000 x 6 lat = 504 000 zł

2015 – 2020

Poniesione wydatki:
2015 r.: 92 000,00 zł
2016 r.: 85 000,00 zł
2017 r.: 91 000,00 zł
2018 r.: 105 264,00 zł
razem: 373 264,00 zł

Rezygnacja – projekt nie będzie
realizowany

Wskaźnik produktu:
- Liczba inicjatyw skierowanych
do dzieci w wieku szkolnym: 1
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba dzieci biorących udział
w zajęciach : 27
27 x 6 lat = 162
Wskaźniki osiągnięte w okresie
sprawozdawczym:
Wskaźnik produktu:
- Liczba inicjatyw skierowanych
do dzieci w wieku szkolnym:
- 2015 r.: 1
- 2016 r.: 1
- 2017 r.: 1
- 2018 r.: 1
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba dzieci biorących udział
w zajęciach 142:
- 2015 r.: 34
- 2016 r.: 32
- 2017 r.: 40
- 2018 r.: 36
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Podmiot
wdrażający
zrezygnował z ubiegania się
o dofinansowanie
przedmiotowego zadania w z
uwagi
na
trudności
w pozyskaniu grupy docelowej.
Projekt w trakcie realizacji
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu:100%
- dla wskaźnika rezultatu:
87,65%
- dla wskaźnika finansowego:
74,06%
W ramach zadania na Osiedlu
Orłowiec prowadzony jest klub
„Bielik” czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 14.00
do 19.00, a w soboty od 9.00 do
14.00. Dzieci otrzymują pomoc
przy odrabianiu szkolnych prac
domowych, rozwijają swe
zainteresowania, ćwiczą swoje
relacje w grupie.
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14.

15.

Zajęcia opiekuńczo
– wychowawcze
dla
dzieci 2-3 letnich
nie objętych
wychowaniem
przedszkolnym „OGNISKOWE
ISKIERKI” przy
klubie
„Bielik”.

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

Festyn rodzinny
współorganizowan
y ze
Spółdzielnią
Mieszkaniową
Orłowiec “O uśmiech
dziecka”

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

2015 – 2020

Wartość projektu: ok. 10
600,00 zł rocznie
10 600 x 6 lat = 63 600 zł

Wskaźnik produktu:
- Liczba dzieci biorących udział
w zajęciach: 4 (4x6lat=24)
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba inicjatyw skierowanych
do dzieci 2-3 letnich: 1

2015 – 2020

Poniesione wydatki:
2015 r.: 12 000,00 zł
2016 r.: 12 000,00 zł
2017 r.: 13 000,00 zł
2018 r.: 12 732,00 zł
razem: 49 732,00 zł

Wskaźniki osiągnięte w okresie
sprawozdawczym:
Wskaźnik produktu:
- Liczba dzieci biorących udział
w zajęciach 29:
- 2015 r.: 8, - 2016 r.: 5,
- 2017 r.: 8, - 2018 r.: 8
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba inicjatyw skierowanych
do dzieci 2-3 letnich:
- 2015 r.: 1, - 2016 r.: 1,
- 2017 r.: 1, - 2018 r.: 1

2015 – 2020

Wartość projektu: ok. 4
700,00 zł rocznie
4 700 x 6 lat = 28 200 zł

Wskaźnik produktu:
- Liczba uczestniczących osób:
ok 500
(500 x 6 lat = 3 000)
Wskaźnik rezultatu:
Liczba
zorganizowanych
festynów: 1
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Projekt w trakcie realizacji
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu:
120,83%
- dla wskaźnika rezultatu: 100%
- dla wskaźnika finansowego:
78,19%
OPP prowadzi 2 razy w tygodniu
2-godzinne zajęcia dla dzieci 2-3
letnich, które nie zostały objęte
opieka przedszkola. Każde
dziecko wraz z towarzyszącym
mu rodzicem przygotowuje się
do bezstresowego wejścia do
przedszkola poprzez naukę
i zabawę w grupie rówieśniczej.

Projekt w trakcie realizacji
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu:
106,83%
- dla wskaźnika rezultatu:
66,67%
- dla wskaźnika finansowego:
68,87%
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2015 – 2020

16.

Zajęcia opiekuńczo
– wychowawcze
dla
dzieci szkolnych klub „Orlik”

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

2015 – 2020

Poniesione wydatki:
2015 r.: 4 300,00 zł
2016 r.: 5 600,00 zł
2017 r.: 4 900,00 zł
2018 r.: 4 622,00 zł
razem: 19 422 zł

Wartość projektu: ok. 93
000,00 zł rocznie
93 000 x 6 lat = 558 000 zł

Wskaźniki osiągnięte w okresie
sprawozdawczym:
Wskaźnik produktu:
- Liczba uczestniczących osób
3205, w tym:
- 2015 r.: 800, - 2016 r.: 655,
- 2017 r.: 850, - 2018 r.: 900
Wskaźnik rezultatu:
Liczba
zorganizowanych
festynów 4:
- 2015 r.: 1, - 2016 r.: 1,
- 2017 r.: 1, - 2018 r.: 1
Wskaźnik produktu:
- Liczba dzieci z obszaru
rewitalizowanego biorących
udział w zajęciach: 16 (16 x 6 =
96)
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba inicjatyw skierowanych
do dzieci
w wieku szkolnym: 1
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Festyn organizowany jest
corocznie w pierwszy weekend
czerwca. Impreza obejmuje:
- blok artystyczny;
- gry i zabawy dla dzieci;
- konkursy, turnieje, warsztaty
artystyczne.

Projekt w trakcie realizacji
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu:
51,04%
- dla wskaźnika rezultatu: 100%
- dla wskaźnika finansowego:
71,78%
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17.

Zajęcia opiekuńczo
– wychowawcze
dla
dzieci 2-3 letnich
nie objętych
wychowaniem
przedszkolnym „OGNISKOWE
ISKIERKI” przy
klubie
„Orlik”.

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

2015 – 2020

2015 – 2020

Poniesione wydatki:
2015 r.: 95 000,00 zł
2016 r.: 93 000,00 zł
2017 r.: 102 000,00 zł
2018 r.: 110 511,00 zł
razem: 400 511 zł

Wartość projektu: ok. 9
400,00 zł rocznie
9 400 x 6 lat = 56 400 zł

Poniesione wydatki:
2015 r.: 10 000,00 zł
2016 r.: 10 000,00 zł
2017 r.: 12 000,00 zł
2018 r.: 10 822,00 zł
razem: 42 822 zł

Wskaźniki osiągnięte w okresie
sprawozdawczym:
Wskaźnik produktu:
- Liczba dzieci biorących udział
w zajęciach 49:
- 2015 r.: 15, - 2016 r.: 16,
- 2017 r.: 12, - 2018 r.: 6
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba inicjatyw skierowanych
do dzieci w wieku szkolnym:
- 2015 r.: 1, - 2016 r.: 1,
- 2017 r.: 1, - 2018 r.: 1
Wskaźnik produktu:
- Liczba dzieci z obszaru
rewitalizowanego
biorących
udział w zajęciach: 1 (1 x 6 = 6)
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba inicjatyw skierowanych
do dzieci 2-3 letnich: 1
Wskaźniki osiągnięte w okresie
sprawozdawczym:
Wskaźnik produktu:
- Liczba dzieci biorących udział
w zajęciach: 4, w tym:
- 2015 r.: 4, - 2016 r.: 0,
- 2017 r.: 0 - 2018 r.: 0.
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba inicjatyw skierowanych
do dzieci 2-3 letnich: 3, w tym:
- 2015 r.: 1, - 2016 r.: 1,
- 2017 r.: 1, - 2018 r.: 1
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W ramach zadania wśród
bloków przy ul. Plebiscytowej
prowadzony jest klub „Orlik”
czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach od 14.00 do
19.00, a w soboty od 9.00 do
14.00. Dzieci (wśród nich wielu
małych mieszkańców Osiedla
Karola) otrzymują pomoc przy
odrabianiu szkolnych prac
domowych, rozwijają swe
zainteresowania, ćwiczą swoje
relacje w grupie.
Projekt w trakcie realizacji
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu:
66,67%
- dla wskaźnika rezultatu: 100%
- dla wskaźnika finansowego:
75,93%
OPP prowadzi 2 razy w tygodniu
2-godzinne zajęcia dla dzieci 2-3
letnich, które nie zostały objęte
opieka przedszkola. Każde
dziecko wraz z towarzyszącym
mu rodzicem przygotowuje się
do bezstresowego wejścia do
przedszkola poprzez naukę
i zabawę w grupie rówieśniczej.
W latach 2016, 2017 i 2018
zajęcia w ramach zadania były
realizowane, jednak nie
uczestniczyły w nich dzieci
z Osiedla Karola.
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18.

Festyn rodzinny
“U nas na Śląsku”

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

2016 – 2020

2016 – 2020

Wartość projektu: ok. 5 500,00
zł rocznie
5 500 x 5 lat = 27 500 zł

Poniesione wydatki:
2016 r.: 4 600,00 zł

Wskaźnik produktu:
- Ilość uczestniczących osób: ok
100
(100 x 5 lat = 500)
Wskaźnik rezultatu:
Liczby
zorganizowanych
festynów: 1
(1 x 5 lat = 5)
Wskaźniki osiągnięte w okresie
sprawozdawczym:
Wskaźnik produktu:
- Liczba uczestnicz. osób 200:
- 2016 r.: 100 - 2017 r.: 100
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba zorganizow. festynów 2:
- 2016 r.: 1 - 2017 r.: 1

19.

Konkurs dotacji dla
organizacji
pozarządowych

Miasto
Rydułtowy

2017 – 2020

Wartość projektu: ok 10 000,00
zł rocznie
10 000 x 4 lata = 40 000 zł
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Wskaźnik produktu:
- Liczba udzielonych dotacji: 2
(2 x 4 lata = 8)
Wskaźnik rezultatu:
- Liczby inicjatyw skierowanych
do mieszkańców obszarów
rewitalizowanych realizowanych
poprzez NGO: 2
(2 x 4 lata = 8)

Projekt w trakcie realizacji
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu: 40%
- dla wskaźnika rezultatu: 40%
- dla wskaźnika finansowego:
16,73%

W roku 2016 zadanie było
realizowane przez Ognisko Pracy
Pozaszkolnej.
W roku 2017, zadanie zostało
zlecone Towarzystwu
Miłośników Rydułtów w ramach
projektu nr 19.
W roku 2018 zadanie nie było
realizowane – uwaga projekt nr
19.
Projekt w trakcie realizacji
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu: 12,5%
- dla wskaźnika rezultatu: 37,5%
- dla wskaźnika finansowego:
23,35%
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2017 – 2020

2017 r: 9 340,00 zł

Wskaźniki osiągnięte
w okresie sprawozdawczym:
Wskaźnik produktu:
- Liczba udzielonych dotacji: 1
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba inicjatyw skierowanych
do mieszkańców obszarów
rewitalizowanych realizowanych
poprzez NGO: 3

20.

Utworzenie
spółdzielni
socjalnej
w Rydułtowach

Stowarzyszenie
„Moje Miasto”

01.08.2016–
31.07.2018.

Wartość projektu: 170 000,00 zł
Dofinansowanie: 170 000,00 zł

Wskaźnik produktu:
- Liczba nowopowstałych
podmiotów ekonomii
społecznej: 1
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba osób zatrudnionych
w spółdzielni socjalnej: 5
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Na etapie aktualizacji LPR
Miasta Rydułtowy przyjęto
udzielenie 2 dotacji (1 na festyn
na Osiedlu Orłowiec i 1 na
Osiedlu Karola) na łączną kwotę
10 tys. zł.
W ramach konkursu w roku
2017 udzielono 1 dotacji na
kwotę 9 340 zł.
W ramach udzielonej dotacji
Towarzystwo Miłośników
Rydułtów zorganizowało
3 festyny:
- 2 na Osiedlu Orłowiec,
- 1 na Osiedlu Karola.
W roku 2018 ogłoszono konkurs
dla organizacji pozarządowych,
jednak żadna z organizacji nie
złożyła oferty dotyczącej
rewitalizacji.
Projekt nie jet realizowany.
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21.

Utworzenie
świetlicy
integracyjnej dla
seniorów
w Rydułtowach

Stowarzyszenie
„Moje Miasto”

---

---

15.05.2016–
31.12.2020.

Wartość projektu: 858 000,00 zł
Dofinansowanie:
1) 760.000,00 zł - Program
Aktywizacji Społecznej Osób
Starszych na lata 2016-2020
2) 88.000,00 zł - Miasto
Rydułtowy (w przypadku
konkursu na prowadzenie
świetlicy integracyjnej)
Poniesione wydatki: 28 820,00 zł

23.06.2016 r.–
31.12.2020 r.

22.

Poczuć pasję – cykl
zróżnicowanych
zajęć dla osób bez
zatrudnienia

Stowarzyszenie
Kulturalno
Oświatowe
„Radoszowik”

2018

----

dofinansowanie: 11 000,00 zł,
w tym:
- Miasto Rydułtowy: 6 000,00 zł
- Program FIO śląskie 2016:
5 000,00 zł

Wartość projektu: 250 000,00 zł
Dofinansowanie: 212 500,00 zł
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Wskaźnik produktu:
- Liczba nowopowstałych miejsc
integracji dla seniorów: 1
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba seniorów biorących
udział w zajęciach: ok 90 (90 x 5
lat = 450)
Wskaźnik produktu:
- Liczba nowopowstałych miejsc
integracji dla seniorów:
- w roku 2016 r.: 1
- w roku 2017 r.: 1
- w roku 2018 r.: 1
Wskaźnik rezultatu:
- Liczba seniorów biorących
udział w zajęciach 287:
- w roku 2016 r.: 68
- w roku 2017 r.: 108
- w roku 2018 r.: 111
Wskaźnik produktu:
- Liczba osób biorących udział
w programie: 50
Wskaźnik rezultatu:
- Liczby inicjatyw skierowanych
dla osób bezrobotnych: 1

Podmiot
wdrażający
poinformował, że nie podjęto
działań w ramach projektu
z uwagi na brak możliwości
zebrania
grupy
docelowej.
Osoby, które wstępnie wyraziły
chęć utworzenia spółdzielni, po
przejściu cyklu szkoleń, wycofały
się z realizacji projektu.
Projekt w trakcie realizacji
Stopień realizacji projektu:
- dla wskaźnika produktu: 100%
- dla wskaźnika rezultatu:
63,78%
- dla wskaźnika finansowego:
3,36%
W ramach zadania wykonano
prace remontowe (adaptacja
pomieszczeń) oraz zakupiono
wyposażenie świetlicy (stoły,
krzesła, tablice).

Projekt nie został zrealizowany
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---

---

---
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Nie podjęto działań w ramach
projektu z uwagi na brak
funduszy umożliwiających
realizację zadania.
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4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Rydułtowy w roku 2018

Pełna nazwa polityki / programu /
strategii

Roczny program współpracy Miasta Rydułtowy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia została
przyjęta (pełna nazwa i data aktu
prawnego)

Uchwała Nr 37.350.2017
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 23 listopada 2017 r.

Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

1. Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb
społecznych mieszkańców Miasta oraz wzmocnienie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy Miastem, a organizacjami
pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia
odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie oraz
wspólnotę lokalną,
2) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym
zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4
ustawy,
3) rozwijanie poczucia przynależności do lokalnej
społeczności,
4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań
na rzecz mieszkańców,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu
lokalnych problemów i kreowaniu lokalnej polityki,
6) racjonalne wykorzystanie publicznych środków
finansowych.

Data ostatniej ewaluacji / monitoringu
/ aktualizacji / podsumowania
Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Kwiecień 2019r.

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
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1. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3. promocja mniejszości narodowych w środowisku lokalnym,
4. wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. wspieranie zadań związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
7. wspomaganie kulturowej promocji miasta Rydułtowy,
8. wspieranie organizacji poszczególnych imprez sportowych,
9. wspomaganie sportowej promocji miasta Rydułtowy w miastach zaprzyjaźnionych,
10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy
społeczeństwami,
12. promocja i organizacja wolontariatu,
13. wspieranie zadań związanych z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego,
14. rewitalizacja,
15. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
16. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
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5. Program zdrowotny „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci
niepełnosprawnych z terenu miasta Rydułtowy”
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii

„Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci
niepełnosprawnych z terenu miasta Rydułtowy”

Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia została
przyjęta (pełna nazwa i data aktu
prawnego)

Uchwała Nr 31.289.2017
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

1. Cel główny:
Celem głównym Programu zdrowotnego jest zapewnienie
adresatom programu możliwości kontynuowania procesu
rehabilitacji po wykorzystaniu gwarantowanych świadczeń
zdrowotnych i korzystania z ponadstandardowych form
wieloprofilowego leczenia, rehabilitacji i usprawniania.
2. Cele szczegółowe:
1) jak najwcześniejsze rozpoczęcie działań rehabilitacyjnych u
najmłodszych dzieci zagrożonych nieprawidłowym
rozwojem,
2) stworzenie warunków do przywrócenia i poprawy stanu
zdrowia,
3) kształtowanie i utrwalanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego życia,
4) przywrócenie możliwości lub nabycie umiejętności życia
i działania w środowisku rodzinnym i społecznym,
5) kształtowanie prawidłowych wzorców postawy i ruchu
dzieci i młodzieży w granicach ich możliwości,
6) edukowanie rodziców w zakresie opieki, pielęgnacji
i stymulacji rozwoju dziecka,
7) udzielanie rodzicom porad i instruktażu w zakresie metod
i technik stosowanych w rehabilitacji dziecka,
8) inspirowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych do
współpracy z zespołem terapeutycznym poprzez udział
w posiedzeniach teamów terapeutycznych,
9) objęcie opieką i wsparciem rodziców dzieci
niepełnosprawnych w ramach organizowanych form
pomocowych: grupa wsparcia, spotkania integracyjno –
edukacyjne i terapeutyczne.

Data ostatniej ewaluacji / monitoringu
/ aktualizacji / podsumowania

3 stycznia 2019 – rozliczenie dotacji
19 marca 2019 – sprawozdanie
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Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
1. Program realizowany jest w formie:
1) Wczesnej Interwencji
2) Ośrodka Dziennego
3) Grupowych Zajęć Korekcyjnych
2. Wczesna Interwencja – zasady udzielania świadczeń zdrowotnych:
1) Odbiorcy świadczeń: - dzieci w wieku 0-7 lat
2) Częstotliwość – 1 raz w tygodniu dla jednego dziecka
3) Czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 5 miesięcy.
3. Ośrodek Dzienny – zasady udzielania świadczeń zdrowotnych
1) Odbiorcy świadczeń – dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat
2) Częstotliwość - codziennie dla każdego dziecka
3) Czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 5 godz. w ciągu dnia przez pierwsze
120 dni w roku kalendarzowego i 8 godzin przez pozostałe dni trwania programu w roku
kalendarzowym.
4. Grupowe Zajęcia Korekcyjne
1) Odbiorcy świadczeń – dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat
2) Częstotliwość - 1raz w tygodniu dla każdego dziecka
3) Czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 3 miesiące.
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6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata 2017 –
2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia została
przyjęta (pełna nazwa i data aktu
prawnego)

Uchwała Rady Miasta Rydułtowy nr 31.290.2017 z dnia 27 kwietnia
2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Rydułtowy na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2024”

Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

Podstawowym celem sporządzenia programu ochrony środowiska jest
efektywne zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z polityką ochrony
środowiska. Zgodnie z założeniami dokument ten stanowi podstawę
funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie
działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody.
Program Ochrony Środowiska określa przede wszystkim zespół działań
mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji
ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Data ostatniej ewaluacji /
monitoringu / aktualizacji /
podsumowania
Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

brak

Referat Ochrony Środowiska/
od 2019 r. Biuro ds. Ochrony Środowiska

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
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„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do
roku 2024” zawiera podstawowe informacje na temat aktualnego stanu środowiska na terenie miasta
Rydułtowy, analizę silnych i słabych stron oraz szans, zagrożeń i problemów w następujących obszarach
interwencji: ochrona klimatu i powietrza, zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie
wodami, gospodarka wodno–ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze
oraz zagrożenia poważnymi awariami. Opracowany dokument jest zgodny z dokumentami strategicznymi na
poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Na podstawie analizy stanu środowiska i wyników raportu
z poprzedniego POŚ dokonano określenia celów i propozycji zadań, które ujęto w harmonogramie czasowo –
finansowym. W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT dla każdego z przyjętych obszarów interwencji
zidentyfikowano główne problemy środowiskowe na terenie miasta Rydułtowy. Przeprowadzona analiza SWOT
ukazała potencjalne zagrożenia w dziedzinie ochrony środowiska i kierunki działań jakie powinny być
podejmowane w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i towarzyszącej mu infrastruktury technicznej.
Do realizacji na terenie miasta Rydułtowy wyznaczono 13 celów ochrony środowiska w 10 obszarach
interwencji. Cele te zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Obszar interwencji

Ochrona klimatu
i jakości powietrza

Stan obecny - problem
Niewielki potencjał odnawialnych
źródeł energii, a także ograniczone
czynnikami zewnętrznymi ich
wykorzystanie.
Przekroczenie dopuszczalnych
poziomów zanieczyszczeń
pyłowych (PM10, PM2,5, B(a)P)
w strefie śląskiej.

Cel

I. Poprawa jakości powietrza

Słabo rozwinięta sieć gazownicza
i ciepłownicza.
Łatwy dostęp do taniego paliwa złej
jakości.
Istnienie przemysłu emitującego
zanieczyszczania.

Zagrożenia hałasem

Pola elektromagnetyczne

Gospodarowanie
wodami

Bliskość źródeł hałasu w stosunku do
zabudowy mieszkaniowej.
Niezadowalający stan techniczny
głównych szlaków tranzytowych
powiatowych i wojewódzkich oraz
niedostatki infrastruktury
towarzyszącej.
Lokalizacja bazowych stacji telefonii
komórkowej w mieście.
Duża liczba napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy

III. Ograniczenie oddziaływania
pól elektroenergetycznych na
człowieka i środowisko

Zły stan wszystkich jednolitych części
wód powierzchniowych.

IV. Ochrona przed powodzią

Brak możliwości ograniczenia
niekorzystnego oddziaływania
kopalni węgla na jakość wód
podziemnych.

V. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód
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Obszar interwencji

Gospodarka wodno-ściekowa

Stan obecny - problem
Z uwagi na rozproszenie zabudowy
i ukształtowanie terenu znaczne
obszary miasta znajdują się poza
aglomeracją.
Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe.

Zasoby geologiczne

Obniżenie zwierciadła wód
w studniach i ich zanikanie
spowodowane wydobyciem węgla
kamiennego.
Nieodnawialność wykorzystywanych
źródeł energii – węgla kamiennego.
Przeobrażenia terenu związane
z działalnością górniczą.
Deformacje nieciągłe i drgania.
Zanieczyszczenie powietrza w wyniku
emisji niezorganizowanej z hałd
pokopalnianych.
Niska klasa gruntów rolnych
uniemożliwiająca wykorzystanie na
cele produkcji żywności.

Gleby

Przewaga IV klasy bonitacyjnej gleb.
Konieczność wapniowania gleb.

Gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów

Zasoby przyrodnicze

Zagrożenia poważnymi awariami

Duża ilość gruntów rolnych
odłogowanych.
Wzrost wytwarzanych odpadów
komunalnych w stosunku do lat
poprzednich.
Gospodarowanie odpadami innymi
niż komunalne przez przedsiębiorców
i osoby prowadzące działalność
gospodarczą.
Powierzchnia obszarów prawnie
chronionych na terenie miasta
wynosi 0,003 % całkowitej
powierzchni miasta.
W krajobrazie miasta zauważalne są
efekty działalności górniczej.

Cel
VI. Optymalizacja zużycia wody

VII. Racjonalna gospodarka ściekowa poprawienie dostępu ludności do kanalizacji

VIII. Racjonalne i efektywne
gospodarowanie zasobami
kopalin ze złóż i racjonalna
gospodarka odpadami
pokopalnianymi

IX. Ochrona gleb i zapewnienie
właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi

X. Racjonalna gospodarka
odpadami

XI. Zachowanie różnorodności
biologicznej i jej racjonalne
użytkowanie oraz zachowanie
funkcji ekosystemów i walorów
przyrodniczych gminy

Niska lesistość miasta.

XII. Zwiększenie lesistości

Występowanie stacji benzynowych
na terenie miasta.

XIII. Zapobieganie ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja
ich skutków

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z wykonania programu organ
wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy,
a następnie przekazuje do organu wykonawczego powiatu. Aktualnie trwa pozyskiwanie informacji na temat
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realizacji zadań wskazanych w Programie. Podmioty zewnętrzne oraz instytucje współpracujące
z tut. urzędem przekazują dane za lata 2017-2018, które posłużą do określenia poziomu realizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy. Z dotychczas zebranych informacji wynika, iż niektóre zadania
z danego obszaru interwencji zostały częściowo lub całkowicie wykonane. Poniżej pokrótce przedstawiono,
działania wykonywane w niektórych obszarach interwencji w roku 2018.
Wstępna analiza wskazuje, iż podejmowane działania w głównej mierze mają na celu poprawę jakości
powietrza. Zarówno podmioty zewnętrzne jak i Miasto Rydułtowy realizowały działania służące ograniczeniu
emisji substancji szkodliwych do powietrza. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o. o. wykonała 18 nowych przyłączy do
sieci ciepłowniczej. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w analizowanym roku wykonała termomodernizację
budynku zlokalizowanego przy ul. Krzyżkowickiej. Zwrócić uwagę należy również na liczbę nowych przyłączy
gazowych. Według danych przekazanych przez PGNiG w roku 2018 powstało 9 nowych przyłączy gazowych.
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni w analizowanym okresie podjął działania
mające na celu przebudowę lub modernizację dróg (m.in. ul. Plebiscytowa na odcinku 475 mb). Poza
podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania Programu Miasto również podejmuje działania mające na celu
poprawę jakości powietrza. Prowadzono prace poprawiające efektywność energetyczną budynków
zlokalizowanych na terenie Miasta (m.in. budynek sali sportowej przy ul. Gen. Józefa Bema). Warto zauważyć, iż
na przestrzeni ostatnich lat miasto Rydułtowy zwiększyło liczbę udzielonych dotacji dla osób fizycznych do
wymiany źródła ciepła. W roku 2018 z budżetu miasta dofinansowano wymianę 53 nowych, niskoemisyjnych
źródeł ciepła. Wszystkie zabudowane kotły na paliwo stałe spełniały wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 3035:2012. Poza dotacjami z budżetu Miasto próbuje pozyskać środki zewnętrzne poprzez przedłożenie wniosku do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o udzielenie dofinansowania w ramach projektu „Instalacje
OZE na terenie miasta Rydułtowy”. Miasto Rydułtowy do dnia 30 czerwca 2018 r. uczestniczyło w kampanii
edukacyjno-informacyjnej na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej,
prowadzonej przez Subregion Zachodni Województwa Śląskiego w ramach projektu: „Gmina z dobrą energią”.
Jednocześnie Miasto podejmuje kroki mające na celu zwiększenia lokalnej społeczności wiedzy na temat
możliwości podłączenia do sieci gazowej oraz ciepłowniczej organizując spotkania ze spółkami branżowymi.
Ponadto w roku 2018 ruszył rządowy program „Czyste Powietrze” wobec czego przy współpracy z Urzędem
Marszałkowskim zorganizowano spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące ww. programu.
Kolejnym obszarem interwencji, w którym wykonano liczne zadania jest gospodarka wodno-ściekowa oraz
gospodarowanie wodami. W ramach przedmiotowych celów, z pozyskanych informacji wynika,
iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na terenie miasta Rydułtowy prowadzi remont sieci
i przyłączy wodociągowych. Ponadto Przedsiębiorstwo realizuje budowę nowych odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej. Działanie to ma na celu poprawę dostępu ludności miasta do kanalizacji. Jednocześnie w celu
eliminacji nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe Miasto posiadało w roku 2018 program dotacji do
budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Wysokość dotacji do PBOŚ wynosiła 3 000,00 zł, lecz
nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych (zakup oraz montaż oczyszczalni). W analizowanym roku, przy
wsparciu programu powstało 11 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Poza wsparciem finansowym
Mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na stronie urzędowej w zakładce „Jakość Wody” na
bieżąco informowano mieszkańców, czy woda w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie
przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z otrzymywanymi orzeczeniami od Państwowego Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Wodzisławiu Śląskim. Publikuje się również ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, a także kwartalne analizy wody dostarczanej mieszkańcom przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śląskim.
Miasto Rydułtowy realizuje liczne zadania z obszaru interwencji gospodarki odpadami i zapobieganiu
powstawaniu odpadów. Na bieżąco monitorowane są ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Rydułtowy – przedsiębiorcy świadczących usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów przekazują comiesięczne raporty, których elementem są stosowne dokumenty tj.
karty przekazania oraz karty ewidencji odpadów. Dodatkowo okresowo przeprowadzane są oględziny gniazd
w zabudowie wielolokalowej, których celem jest ocena sposobu prowadzenia segregacji odpadów. Mieszkańcy
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są informowani o prawidłowym sposobie prowadzenia segregacji odpadów m.in. poprzez wystosowywanie pism
do zarządców Spółdzielni Mieszkaniowych. Warto podkreślić, iż w roku 2018 osiągnięto wymagane ustawą
poziomu recyklingu odpadów PMTS oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Mieszkańcy w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazywać do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: papier, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji i odpady zielone, odpady niebezpieczne (odrębnie każdy rodzaj), w tym
w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne,
termometry rtęciowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne.
W ramach działań edukacyjnych Burmistrz Miasta Rydułtowy wystosowuje pisma do Spółdzielni
Mieszkaniowych oraz publikuje apele na stronie internetowej miasta oraz w informatorze „Na Ratuszu”.
W przypadku innych rodzajów odpadów w roku 2018 udzielono dotacji na realizację 8 zadań polegających na
likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianiu. Z terenu miasta usunięto 9,62 ton ww.
odpadów. Ponadto w analizowanym okresie ukazał się artykuł w gazetce „ Na ratuszu” oraz na stronie
internetowej miasta. Pozostałymi zadaniami realizowanymi w celu eliminacji wyrobów zawierających azbest jest
bieżące uzupełnianie bazy azbestowej (https://www.bazaazbestowa.gov.pl/). Jest to narzędzie informatyczne
które polega na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest, dostępne dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Baza ta jest uzupełniana w każdym
przypadku m.in. realizacji usługi likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie przez wybraną
firmę.
W ramach zadań podejmowanych w obszarze interwencji „zasoby przyrodnicze” w roku 2018 zmodernizowano
stanowisko przyrody nieożywionej SKAŁKA w Rydułtowach. Prace polegały na rozebraniu podestu betonowego
oraz murku granitowego, usunięto zwietrzelinę ściany oraz luźne elementy, dokonano wycinki drzew i krzewów,
których korzenie przyczyniały się do dezintegracji materiału skalnego. Wykonano murek gabionowy wypełniony
kamieniem z piaskowca. Przed murkiem wykonano placyk utwardzony kostką granitową, na którym ustawiono
ławki i stojaki na rowery oraz tablicę informacyjną. Rozebrano istniejące ogrodzenie i wykonano nowe z siatki
wraz z furtką. W analizowanym roku udzielono dotacji w trybie konkursowym do zadania publicznego pod
tytułem: „MOJA GMINA bez SMOGA” współfinansowanego przez Miasto Rydułtowy. W ramach zadania
zorganizowano 2 konferencje edukacyjno-informacyjne otwarte dla mieszkańców Rydułtów zainteresowanych
ogrzewaniem swoich domów w sposób minimalnie uciążliwy dla środowiska i bezpieczny dla zdrowia. Ponadto
zorganizowano happening ekologiczny pod nazwą „SMOG to – wielka sprawa, czyli czym dymi komin sąsiada?”.
Utworzono grupę społecznościową w social media – Facebook pod nazwą „Moja Gmina bez Smoga”.
Od dnia 17 czerwca 2017 roku zmianie uległy przepisy dotyczące usuwania drzew z gruntów należących do osób
fizycznych. W przypadku, gdy wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel
nieruchomości dokonuje zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Cała procedura kończy się tzw. milczącą zgodą
lub wniesieniem przez organ sprzeciwu. Brak administracyjnych decyzji znacząco ograniczył możliwość
nakładania obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych za usuwane drzewo. Wobec powyższego sytuacjami,
w których organ ma możliwość wskazania podmiotowi wykonania rekompensaty przyrodniczej za usuwane
drzewa są wnioski złożone przez inne podmioty/osoby niebędące osobami fizycznym lub w przypadku gdy
wycinka
związana
jest
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niemniej jednak pomimo niewielu wydanych w roku 2018 decyzji
administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew zobowiązano wnioskodawców do wykonania ok. 242 szt.
nasadzeń zastępczych gatunków drzew liściastych lub iglastych o określonym obwodzie pnia mierzonym na
wysokości 100 cm.
Podsumowując, na podstawie dotychczas dostępnych danych można wywnioskować, iż główne kierunki zadań
podejmowanych przez miasto Rydułtowy oraz inne podmioty zostały wskazane w Programie Ochrony
Środowiska dla miasta Rydułtowy na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
w następujących obszarach interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza, Gospodarowanie wodami,
Gospodarka wodno-ściekowa, Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, Zasoby
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przyrodnicze. Zauważyć można, iż znaczące nakłady finansowe, które miasto przeznacza na realizację zadań
w zakresie ochrony środowiska, kierowane są głównie do mieszkańców w formie dotacji m.in. do wymiany
źródła ciepła, usuwania wyrobów zawierających azbest lub budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Niemniej jednak poza wsparciem finansowym dla lokalnej społeczności w analizowanym roku przy udziale
środków zewnętrznych wykonano modernizację stanowiska przyrodniczego „Skałka”. Wszystkie wykonane
działania mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego występującego na terenie miasta Rydułtowy
i podejmowane są w stosunku do każdego elementu środowiska przyrodniczego.
Przedstawione powyżej dane są niepełne z uwagi na fakt, iż wciąż trwa pozyskiwanie informacji niezbędnych
do sporządzenia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Rydułtowy za lata 2017-2018.
Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji i sporządzeniu Raportu zostanie on szczegółowo omówiony
i przedstawiony Radzie Miasta Rydułtowy.
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7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Rydułtowy w 2018 roku

Pełna nazwa polityki / programu /
strategii

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Rydułtowy w 2018 roku

Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia została
przyjęta (pełna nazwa i data aktu
prawnego)

Uchwała nr 38.369.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 14 grudnia 2017
r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rydułtowy
w 2018 r.

Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz podjęcie działań
zapobiegających bezdomności zwierząt t.j.
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla
zwierząt;
2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;
4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach
dla zwierząt;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Data ostatniej ewaluacji /
monitoringu / aktualizacji /
podsumowania

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Rydułtowy przyjmowany jest
uchwałą na dany rok kalendarzowy

Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Referat Ochrony Środowiska

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
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Na podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej, znajdującej się przy ul. Majątkowej 42 w Rybniku przeprowadzono działania, które obejmowały
wyłapywanie, przewiezienie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku. Podmiot prowadzący schronisko
dla zwierząt w ramach umowy, zobowiązany był również do zapewnienia przetrzymywanym zwierzętom
podstawowych warunków sanitarno-bytowych oraz w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej.
Bezdomne zwierzęta, odławiane na terenie miasta Rydułtowy, poddawane były obowiązkowym zabiegom
kastracji albo sterylizacji w schronisku dla zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do
wykonania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek. Schronisko zamieszczało informacje dotyczące
możliwości adopcji zwierząt na portalu społecznościowym Facebook.
Sprawozdanie z działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rybniku za rok 2018
pies
suka
kot
kotka
razem
Liczba zwierząt przyjętych
do schroniska

22

9

7

4

42

Liczba zwierząt poddanych
zabiegowi sterylizacji

x

6

x

2

8

Liczba zwierząt poddanych
zabiegowi kastracji

10

x

1

x

11

Liczba zwierząt
przekazanych do adopcji

3

5

1

1

10

Liczba zwierząt odebranych
przez dotychczasowego
właściciela

6

3

-

1

10

Liczba zwierząt poddanych
eutanazji

3

-

2

1

6

Liczba zwierząt
padłych

5

1

2

-

8

Liczba zwierząt
przebywających
w schronisku z terenu
miasta Rydułtowy

9

1

1

-

11

Miasto posiadało również umowę na usypianie ślepych miotów, które w razie zgłoszenia byłoby realizowane
w zakładzie leczniczym dla zwierząt, na podstawie umowy zawartej z Michałem Karaskiem prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny „INTERVET” Michał Karasek z siedzibą przy ul. Celnej
51 w Gołkowicach. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości
zapewnienia dla nich właścicieli. W roku 2018 nie zlecano wykonania ww. usługi.
W celu zapewnienia opieki wolno żyjącym kotom zakupiono i wydano karmę społecznemu opiekunowi
(karmicielowi) oraz przedstawicielowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”.
Miasto posiadało umowę z gospodarstwem rolnym przy ul. Marcina Strzody 19 w Rydułtowach w zakresie
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich czasowo odebranych od właścicieli lub opiekunów na
podstawie decyzji Burmistrza Miasta Rydułtowy lub w przypadku stwierdzenia bezdomności zwierząt
gospodarskich z terenu miasta. W roku 2018 nie było tego typu interwencji.
Zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane było na podstawie umowy zawartej z zakładem leczniczym tj. Gabinet
Weterynaryjny „INTERVET” Michał Karasek z siedzibą przy ul. Celnej 51 w Gołkowicach. W ramach ww. umowy
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w roku 2018 zrealizowano 12 zgłoszeń, w tym 10 dotyczących zwierząt łownych (saren), 1 psa oraz 1 kota.
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8. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Rydułtowy na lata 2015-2018
Pełna nazwa polityki / programu/ strategii

Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Rydułtowy na lata
2015-2018

Akt prawny (uchwała), którym polityka /
program / strategia została przyjęta (pełna
nazwa i data katu prawnego)

Uchwała nr 4.29.2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta Rydułtowy na
lata 2015-2018

Cel opracowania Cel przyjęcia polityki /
/programu / strategii (określony
w dokumencie polityki/ programu/
strategii)

Cel opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami określa
art. 87 ust. 2 ustawy o ochroni i opiece na zabytkami :
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań
strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju;
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym
krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego,
łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi
ekologicznej;
3) zahamowanie
procesów
degradacji
zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów
krajobrazu kulturowego;
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność
zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków,
eliminujących
sytuacje
konfliktowe
związane
z wykorzystaniem tych zabytków;
7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie
miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Data ostatnie ewaluacji / monitoringu/
aktualizacji/ podsumowania

Sprawozdanie z przebiegu realizacji w latach 2017-2018 Gminnego
Programu Opieki nad zabytkami Miasta Rydułtowy na lata 20152018 – z dnia 08.02.2019 r.
Sprawozdanie z przebiegu realizacji w latach 2015-2016 Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rydułtowy na lata 2015 –
2018 – z dnia 05.05.2017 r.

Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Wydział Rozwoju Miasta
Biuro Urbanistyki i Architektury

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzano w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku
Kierunek działania: Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania.
Wykonano dokumentację projektową dla zadań:
1. „Rewitalizacja pogórniczego osiedla „Kolonia Karola” przy ul. Gen. Józefa Bema w Rydułtowach,
2. „Termomodernizacja zabytkowego osiedla mieszkaniowego – Osiedle Karola nr 11-20”.
Wykonano roboty budowlane :
3. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta 273
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4. Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Barwnej 6
Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno - gospodarczego gminy
Złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków na Osiedlu Karola – Planowane
dofinansowanie: ze środków UE ma wynieść 4.150.934 zł, z budżetu państwa 488.345 zł, planowany wkład
własny 578.289 zł.
Kierunek działania: Rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy :
Dokonano analizy walorów zabytkowych obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków i dokonano
aktualizacji Ewidencji.
Wykreślono z Ewidencji budynki :
1) ul. Ofiar Terroru 89,
2) ul. Ofiar Terroru 91,
3) ul. O.A. Kordeckiego 41.
Prowadzono szereg imprez oraz zajęć w ramach rozszerzenia wprowadzonych zagadnień związanych
z lokalnym dziedzictwem kulturowym na różnych etapach edukacji w rydułtowskich placówkach
oświatowych, które wymienione zostały w Sprawozdaniu z przebiegu realizacji w latach 2017-2018 Gminnego
Programu Opieki nad zabytkami Miasta Rydułtowy na lata 2015-2018 – z dnia 08.02.2019 r.
Kontynuacja organizacji wystaw, konkursów, przeglądów, warsztatów, festiwali w celu popularyzacji
twórczości ludowej, w tym podtrzymywanie i popularyzacja gwary.
1. Stowarzyszenie Moje Miasto - „Tragedia Górnośląska- odkrywanie nieznanych losów mieszkańców, jako
element ochrony dziedzictwa kulturowego naszych ziem”;
2. Stowarzyszenie Moje Miasto – Tragedia Górnośląska w rekonstrukcji historycznej” ;.
3. Stowarzyszenie Moje Miasto - „Pikotki – promocja i upowszechnianie kultury śląskiej”;
4. ZHP Hufiec Rydułtowy – Z przygodą, z piosenką i czapka na bakier… przez stulecie”;
5. RCK Feniks – Koncert Pieśni Patriotycznych;
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Rydułtowach – ks. Franciszek Blachnicki w Rydułtowach.
Postać – działalność-wspomnienia.
7. Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg Rydułtowy - „100-lecie ZHP. Patriotyczne
dziedzictwo jutra”;
8. Towarzystwo Miłośników Rydułtów – Aktywnie dla miasta i obchody 25 lecia TMR”;
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9. Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rydułtowy na lata 2014-2020
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii
Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia została
przyjęta (pełna nazwa i data aktu
prawnego)

Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rydułtowy na lata 2014-2020

Uchwała nr 45.346.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 marca 2014r.

1. Pobudzenie i zwiększenie aktywności życiowej, społecznej
i zawodowej.
2. Zainicjowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju form
aktywnej integracji oraz upowszechnienia i wsparcia pomocy
społecznej.
3. Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego.

Data ostatniej ewaluacji /
monitoringu / aktualizacji /
podsumowania
Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Styczeń 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
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Część projektu „Moc w rodzinie” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 wpisuje się w Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rydułtowy na lata 20142020 tj.:
1. Warsztaty metodą Klanza i Gestalt mają na celu nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, rozładowanie stanu napięcia psychologiczno-fizycznego., wyciszenia.
2. Trening kulinarny - tanie gotowanie w ramach treningu uczestnicy nabyli umiejętności gospodarowania
budżetem domowym.
3. Warsztaty psychoedukacyjne "Trening radzenia sobie z emocjami" adresowane do rodzin, w których
istnieje podejrzenie występowania przemocy w rodzinie.
4. Warsztaty zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowego odżywiania się i higieny
osobistej.
5. Spotkania kulturalne zorganizowane - 2 wyjścia do Rydułtowskiego Centrum Kultury na wydarzenia
kulturalne.
6. Klub seniora gdzie podejmowane są następujące działania (ćwiczenia fizyczne pozwalające zadbać
o kondycję, robótki ręczne, wspólne gry i zabawy usprawniające proces myślenia, prelekcje z zakresu
dostrzegania zagrożeń (np. „próba wyłudzenia pieniędzy metodą "na wnuczka", "na „policjanta", "na
fałszywe faktury" oraz jak nie dać nabrać się na pożyczki tzw. chwilówki),
7. Utworzenie grup samopomocy sąsiedzkiej tzw. bank usług lokalnych.
8. Punkt konsultacji rodzinnej w ramach którego świadczone są indywidualne porady przez psychologa,
prawnika, mediatora.
9. Działania środowiskowo – wspierające zorganizowano 1 festyn oraz 1 inicjatywę lokalną (wycieczka)
wynikające z potrzeb społeczności.
Projekt socjalny pt. „Jak dobrze mieć sąsiada – zorganizowanie sieci pomocy sąsiedzkiej jako instrument
przeciwdziałania wykluczeniu seniorów zamieszkujących lokale socjalne” zrealizowany we współpracy
z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach cały wpisuje się Program Aktywności Lokalnej dla
Miasta Rydułtowy na lata 2014-2020. Podjęte działania miały na celu poprawę i wzmocnienie relacji
sąsiedzkich oraz zwiększenie integracji mieszkańców kamienicy w Rydułtowach, przy ul. Bohaterów
Warszawy. Zrealizowano następujące kluczowe działania:
1. Warsztaty dla os. zaangażowanych w pomoc sąsiedzką i integrację międzypokoleniową, gdzie
omawiano między innymi:
- założenia samopomocy i zasady budowania prawidłowych więzi międzysąsiedzkich;
- rolę lidera danej społeczności;
- znaczenia grupy jako zabezpieczenie dla jednostki, szczególnie samotnej, w trudnej sytuacji.
2. Prace porządkowe związanie z zagospodarowaniem podwórka tj. odnawianie drzwi pomieszczeń
gospodarczych, sadzenie roślin, dekorowanie drzewa metodą Yarn Bombing.
3. Spotkanie integracyjne – podsumowujące.
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10. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Rydułtowy na lata 2016-2020
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Rydułtowy na lata 2016 – 2020

Uchwała NR 19.195.2016
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 kwietnia 2016r.

Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia została
przyjęta (pełna nazwa i data aktu
prawnego)
Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez stworzenie
profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych lub
uwikłanych w zjawisko przemocy.

Styczeń 2019r.

Data ostatniej ewaluacji /
monitoringu / aktualizacji /
podsumowania
Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

MOPS

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:

66

▪ Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2018 rok ▪

1. Diagnozowanie problemu przemocy poprzez zbieranie danych na podstawie statystyk , m.in. z Policji,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, m.in. poprzez sporządzenie „Niebieskich Kart” oraz wywiadów środowiskowych,
2. Utworzenie gablot informacyjnych na temat przemocy w rodzinie zawierające informacje o lokalnym
systemie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą i stosujących przemoc np. grupy wsparcia dla kobiet
doświadczających przemocy oraz możliwości uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno edukacyjnych dla sprawców przemocy w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,
3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób doznających
przemocy i stosujących przemoc oraz ich rodzin. Prowadzenie telefonu zaufania, przy którym dyżuruje
psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach,
4. Rozpowszechnianie broszur dotyczących zjawiska przemocy o instytucjach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym,
5. Udział w w ogólnopolskiej kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Białej Wstążki”
organizowanym w powiecie Wodzisławskim, symbolizujące sprzeciw dotyczący przemocy stosowanej
wobec kobiet,
6. Udział w szkoleniach dla osób pracujących z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc
w rodzinie, w zakresie „Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, działań interdyscyplinarnych
podejmowanych w ramach procedury Niebieskiej Karty w tym podejmowania interwencji w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia dziecka” oraz „RODO w pracy zespołów Interdyscyplinarnych i Grup
Roboczych”
7. Współpraca pomiędzy pracownikami służb instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, (w tym między innymi: wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, policji, pomocy
społecznej, oświaty, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
8. Powołanie grup roboczych przez zespół interdyscyplinarny, w które wchodzą przedstawiciele służb
i instytucji posiadających kompetencje do pracy przy rozwiązywaniu specyficznych problemów
w konkretnej rodzinie. Skład grupy dobierany jest w zależności od potrzeb danej rodziny, członkowie
grupy pracują z rodziną według ustalonego wspólnie indywidualnego planu pomocy – każdy zgodnie
z kompetencjami i obowiązkami w ramach czynności zawodowych,
9. Sporządzenie sprawozdania Burmistrzowi Miasta Rydułtowy do dnia 31 stycznia roku następującego po
roku dotyczące pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
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11. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Rydułtowy na lata 2017-2019
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Rydułtowy na lata
2017-2019

Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia została
przyjęta (pełna nazwa i data aktu
prawnego)

Uchwała nr 26.261.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 stycznia
2017r.

Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

Poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz możliwość wszechstronnego
rozwoju dzieci.

Data ostatniej ewaluacji /
monitoringu / aktualizacji /
podsumowania
Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Styczeń 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
Podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny:
Asystenci rodziny w roku 2018 uczestniczyli w 3 szkoleniach o tematyce:
1. Seminarium interdyscyplinarne „Zranione dzieci-praca z wychowankami pieczy zastępczej”.
2. „Warsztat pracy asystentów rodzin”.
3. Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – rola
rodzin wspierających”’.
Część działań w projekcie „Moc w rodzinie” realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wpisuje się Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta
Rydułtowy na lata 2017-2019 tj.:
1. Zatrudnienie asystenta rodziny udzielającego wsparcia 10 rodzinom, będących klientami MOPS.
2. 3 rodziny wspierające których zadaniem jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
w rodzinach tego wymagających.
3. Szkolenia dla młodych i niewydolnych rodziców
4. Punkt konsultacji rodzinnej w ramach którego będą świadczone indywidualne porady przez psychologa,
prawnika, mediatora.
Cały projekt „Droga do sukcesu– program wsparcia rodzin zamieszkujących lokale socjalne przy ulicy Barwnej
oraz na Osiedlu Karola w Rydułtowach” realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 wpisuje się w Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Rydułtowy na lata
2017-2019. Projekt realizowany będzie od 01.09.2018r. do 30.04.2020r. Podjęto następujące działania:
1. Zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, który udzielał
wsparcia 6 rodzicom, będących klientami MOPS.
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2. Działania uliczne w formie pracy podwórkowej prowadzone dla dzieci zamieszkujących na ul. Barwna.
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie różnej gamy zajęć sportowo - rekreacyjnych,
kulturalnych oraz artystycznych (dostosowywane do możliwości dzieci, ich potrzeby) m.in. zajęcia
muzyczne, zajęcia plastyczne, rękodzieło artystyczne i użytkowe, zajęcia z majsterki. Stworzona
zostanie nieformalna grupa dzieci i młodzieży, w ramach której będzie odbywało się wspólne
odrabianie lekcji szkolnych oraz udzielanie korepetycji. W 2018 roku została wybrane NGO, które od
2019r. realizuje zadanie.
3. Klub dla dzieci i młodzieży w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
którego adresatami będzie 10 dzieci w przedziale wiekowym 6-18 lat zamieszkujących na os. Karola
i okolicy, a którego siedziba znajduje się w ROSIR. Klub rozpoczął działalność w roku 2019r.
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12. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2018

Akt prawny (uchwała), którym
Uchwała nr 39.375.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 stycznia 2018 r.
polityka / program / strategia
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
została przyjęta (pełna nazwa i data
Problemów Alkoholowych na rok 2018
aktu prawnego)

Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

1. ograniczanie zakresu uzależnień;
2. ograniczanie ilości i częstotliwości spożywania alkoholu przez
mieszkańców Rydułtów, a w szczególności przez dzieci i młodzież;
3. ograniczanie ilości i rozmiarów tragizmu uzależnień oraz
wynikających z niego zaburzeń życia rodzinnego (przemocy
domowej, zaniedbań i całego szeregu nieprawidłowości
związanych z dysfunkcją w rodzinie, a także niewydolnością
wychowawczą tej rodziny);
4. ograniczanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych
nadużywaniem alkoholu;
5. ograniczanie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych
spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy;
6. ograniczanie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania
prawa i porządku publicznego;
7. promowanie wzorców zachowań propagujących trzeźwość
i abstynencję;
8. ograniczanie negatywnych skutków długotrwałego stresu
w rodzinie
uzależnionej
(dostęp
do
świetlic
socjoterapeutycznych, środowiskowych, rozwój różnorodnych
form pomocy psychospołecznej dla dzieci);
9. tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla
realizacji programu, kształtowanie nawyków trzeźwego,
aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego, bez nałogów.

Kwiecień 2019

Data ostatniej ewaluacji /
monitoringu / aktualizacji /
podsumowania
Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Biuro Spraw Mieszkaniowych i Profilaktyki Uzależnień

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
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1. podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu przez
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. prowadzenie ogrzewalni na terenie miasta w okresie zimowym - okresowe uruchamianie działań
w zakresie podstawowych potrzeb bytowych w celu wspierania osób uzależnionych lub zagrożonych
uzależnieniami,
3. współpraca z kościołami, związkami wyznaniowymi, środowiskami wzajemnej pomocy, organizacjami
i stowarzyszeniami społecznymi zajmującymi się promocją zdrowia, zdrowego stylu życia i profilaktyką
problemów uzależnień, działającymi na terenie miasta Rydułtowy – udzielanie dotacji na realizację
zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii,
4. realizacja programu "profilaktyka przez sztukę" w oparciu o spektakle teatralne i występy estradowe
oraz seanse filmowe – organizacja występu estradowego,
5. realizacja cyklu spotkań z zakresu profilaktyki alkoholowej i środków uzależniających, połączonych
z wyjazdami i zajęciami rekreacyjnymi, sportowymi i turystycznymi (wycieczki);
6. zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Rydułtowach,
7. dofinansowanie zajęć warsztatowych dotyczące skutecznego porozumiewania się w profilaktyce
zachowań abstynenckich;
8. realizacja dla dzieci i młodzieży programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”
9. kontrolowanie placówek, zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych ze strony miasta przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej;
10. popularyzacja wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień poprzez druk kalendarzy z informacjami
o MKRPA w Rydułtowach
11. organizowanie i wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki społecznej i edukacji publicznej, dotyczącej
promowania pozytywnych wzorców zachowań i utrzymania abstynencji poprzez włączanie się
w regionalne i ogólnokrajowe kampanie medialno-profilaktyczne i ogólnopolskie programy
edukacyjno–informacyjne – udział w kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” (w jej ramach
organizowano, festyny, Rodzinny bieg Zakochanych, rozdawano ulotki)
12. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i rekreacyjno-sportowych z elementami profilaktyki
uzależnień dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych, w ramach pedagogiki alternatyw na
kompleksach boisk "Orlik" i innych obiektach rekreacyjno–sportowych;
13. organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako elementu szkolnego programu profilaktyki;
14. organizowanie różnego rodzaju konkursów o tematyce uzależnień czy też promującej zdrowy styl życia;
15. dofinansowanie akcji "Zima w mieście", "Lato w mieście", kolonii, półkolonii, obozów, rajdów, biwaków
oraz wycieczek w oparciu o szczegółowy program zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych;
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13. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Akt prawny (uchwała), którym
Uchwała nr 39.376.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 stycznia
polityka / program / strategia
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
została przyjęta (pełna nazwa i data
rok 2018
aktu prawnego)

Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

1. Ograniczanie rozpowszechniania się problemów narkomanii oraz
zażywania narkotyków poprzez działalność wychowawczą,
edukacyjną i zapobiegawczą;
2. Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych
z zażywaniem narkotyków oraz uzależnieniem od narkotyków;
3. Ograniczanie ryzyka sięgania po narkotyki wśród młodzieży
poprzez poznawanie przyczyn narkomanii i skutków zażywania
narkotyków;
4. Rozwijanie
szkolnych
i środowiskowych
programów
profilaktycznych;
5. Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych;
6. Wzbogacanie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla
realizacji programu, kształtowanie nawyków trzeźwego,
aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego, bez nałogów.
Kwiecień 2019

Data ostatniej ewaluacji /
monitoringu / aktualizacji /
podsumowania
Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Biuro spraw Mieszkaniowych i Profilaktyki Uzależnień

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
1. promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form
aktywnego spędzania wolnego czasu: organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na gminnych
kompleksach sportowych;
2. wzbogacanie bazy dydaktycznej, sportowej i rekreacyjnej w oparciu o program profilaktyczny;
3. organizowanie w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie gminy programów
profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców – organizacja 2 sesji występów autorskich dla
dzieci– profilaktyka uzależnień, promocja zdrowego stylu i prawidłowych postaw dzieci i młodzieży
4. udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową
i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami – zakup nagród na Rodzinny
bieg Zakochanych
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14. Program Rozwoju i Modernizacji Sieci Drogowej na Obszarze Miasta na lata
2004-2020
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii
Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia
została przyjęta (pełna nazwa
i data aktu prawnego)
Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

Program rozwoju i modernizacji sieci drogowej na obszarze miasta

Uchwała Rady Miasta Rydułtowy Nr XXIX/226/04 z dnia 6 grudnia 2004 r.

Dostosowanie infrastruktury drogowej do rosnących potrzeb społeczeństwa

Wrzesień 2004 r.

Data ostatniej ewaluacji /
monitoringu / aktualizacji /
podsumowania

Referat Dróg i Transportu

Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:

73

▪ Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2018 rok ▪

1. Zmobilizowanie działań w zakresie ujawniania i egzekwowania odszkodowań za uszkodzenia
infrastruktury drogowej spowodowane wpływami eksploatacji górniczej.
1.1.Podpisano aneksy do ugód zawartych z Polska Grupa Górnicza SA na naprawę szkód spowodowanych
ruchem zakładu górniczego w zakresie zmiany terminu wykonania na 2018 r. Aneksy dotyczyły: ul. Traugutta
184-210c, ul. Walerego Wróblewskiego, ul. Romualda Traugutta 210-210c, ul. Romualda Traugutta 184-210b, ul.
Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Kruczej, ul. Św. Jacka na wysokości posesji 67, ul.
Gabriela Narutowicza (chodnik), ul. Benedykta.
1.2. W ramach zawartych ugód w 2018 r. Polska Grupa Górnicza SA usunęła szkody powodowane ruchem
zakładu górniczego na ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera, gdzie wykonawcą robót była firma STRADA
z Jastrzębia Zdroju, a także przy ul. Benedykta bocznej, gdzie wykonawcą była firma Dan Rem. Zgodnie z zawartą
ugodą Miasto dostarczyło 130 mb krawężników do wymiany przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
1.3. Przy ul. Św. Jacka przeprowadzona została awaryjna naprawa uszkodzeń nawierzchni w ramach szkód
górniczych. Wykonawcą robót była Firma Usługowo Handlowa Puszyński Krzysztof z siedzibą w Rybniku.
1.4. Wystosowano pisma do Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK ROW Ruch "Rydułtowy" dotyczące
zawarcia ugód na usuwanie skutków eksploatacji górniczej na drogach gminnych ul. Żytniej, ul. Nowej oraz
Osiedle na Wzgórzu, a także o zawarcie nowej ugody na partycypację w kosztach remontu ul. Barwnej. Ponadto
zwrócono się o zawarcie odrębnej ugody na wykonywanie robót awaryjnych w ramach szkód górniczych.
1.5. Podpisane zostało porozumienie z Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. na awaryjne usunięcie szkód
wywołanych ruchem zakładu górniczego przy ul. Strefa Gospodarcza w zakresie uszkodzeń kratek i studzienek
kanalizacji deszczowej.
2. Uregulowania własnościowe
2.1. Do Wojewody Śląskiego złożono 69 wniosków o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Gminę Rydułtowy
nieruchomości drogowych w trybie art. 73, w tym wnioski dotyczyły ul. Gen. Józefa Bema.
2.2. Otrzymano 24 decyzje Wojewody Śląskiego dot. stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Rydułtowy
nieruchomości drogowych w trybie art. 73 (z wniosków złożonych w latach ubiegłych).
2.3. Przeprowadzono podziały 7 nieruchomości, z których wydzielono grunty pod drogi, w tym podziały
dotyczyły ul. Gen Józefa Bema.
2.4. Otrzymano 3 decyzje ZRID dot. ul. Gabriela Narutowicza:
a) decyzja nr 004/17 - nabycie 5 nieruchomości drogowych;
b) decyzja nr 005/17 - nabycie 4 nieruchomości drogowych;
c) decyzja nr 0006/17 - nabycie 7 nieruchomości drogowych.
3. Przekazane środki w formie dotacji celowej dla zadań na terenie Miasta Rydułtowy.
3.1. Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do
połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie w wysokości 487,08 zł. Jednostka realizująca projekt Miasto
Wodzisław Śl.
3.2. Projekt Budowlany Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.
Sportowej w Rybniku w łącznej wysokości 32 960, 92 zł. Projekt realizuje Miasto Racibórz.
3.3. Dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego dla zadania „Remont ul. Plebiscytowej w Rydułtowach”
w wysokości 292 974,61 zł. Wykonawcą robót budowlanych była Eurovia Polska SA. Prace polegały na wymianie
nawierzchni asfaltowej, przebudowie chodników oraz budowie zatok postojowych. Zadanie otrzymało
dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 862 807,75 zł, wkład własny Powiatu Wodzisławskiego 292
974,61 zł, dofinansowanie ze środków budżetu miasta Rydułtowy 292 974,61 zł. Całość zadania 1 448 756,97 zł.
Zadanie zrealizowane w 2018 r.
4. Starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na modernizację istniejącej oraz
budowę nowej infrastruktury drogowej.
4.1. W ramach naboru do programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020
zrealizowano zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla
pieszych w Rydułtowach”. Łączny koszt zadania po rozliczeniu wyniósł 95 257,20 zł w tym dotacja z budżetu
państwa 67 268,00 zł.
Zmodernizowano przejścia:
- przy ul. Ofiar Terroru w rejonie skrzyżowania z ul. Zygmunta Krasińskiego;
- przy ul. Strzelców Bytomskich w rejonie SP nr 4;
- na ul. Obywatelskiej w rejonie skrzyżowania z DW 935 ul. Raciborską.
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Na każdym z przejść zainstalowano dodatkowe oświetlenie przejścia – 2 latarnie oświetleniowe LED na słupach
stalowych. Na słupach zostały zamontowane znaki aktywne 600x600 D6 II generacji z panelem ostrzegawczym 2
x LED fi 100, przycisk do aktywacji przejścia z potwierdzeniem optycznym, a także czujki detekcji ruchu. Zasilanie
i sterowanie z centralnego układu umieszczonego w szafie sterowniczej. Dodatkowo system wyposażono
w układ buforowy (akumulatorowy) do 24 h podtrzymania zasilania. W nawierzchni jezdni umieszczono
punktowe elementy odblaskowe (po 4 z każdej strony).
4.2. W ramach IV edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 do
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Miasto Rydułtowy przekazało w dniu 17.09.2018 r. wniosek o dofinansowanie
projektu pn. Przebudowa ulicy Św. Jacka w Rydułtowach .
5. Poprawa standardu użytkowania poprzez budowę infrastruktury towarzyszącej chodniki, oświetlenie,
odwodnienie.
Inwestycje drogowe
5.1 Modernizacja ul. Barwnej wraz z ulicą boczną
Wartość kosztorysowa: 1 322 567,15 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Wykonano nową nawierzchnię z bloczków betonowych, przebudowano kanalizację deszczową, wykonano mur
oporowy, przebudowano sieć teletechniczną. W ramach zadania zrealizowano budowę zjazdu indywidualnego
do budynku nr 6. Długość przebudowanej drogi: 1 089,98 m
5.2. Budowa chodnika na ul. Narutowicza
Wartość kosztorysowa: 145 953,55 zł
Zrealizowano budowę dwóch odcinków chodnika przy ul. Narutowicza. Zadanie zostało w 50% dotowane
z budżetu Miasta Radlin. Długość wybudowanego chodnika: 425,30 m. Trzeci odcinek został realizowany przez
KWK Rydułtowy w ramach podpisanej ugody.
5.3. Modernizacja ul. Ofiar Terroru
Wartość kosztorysowa: 4 716 214,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Ofiar Terroru od skrzyżowania z ul. Jana III
Sobieskiego w kierunku rozwidlenia ul. Ofiar Terroru w kierunku PKP oraz dokumentację na przebudowę
odcinka ul. A. Mickiewicza w kierunku Ronda Stulecia Niepodległej. Na realizacje obu odcinków uzyskano
stosowne zezwolenia Starosty Wodzisławskiego. Ponadto podjęto decyzję o przygotowaniu dokumentacji
projektowej dla przebudowy dalszego odcinka ul. Ofiar Terroru w kierunku PKP.
5.4. Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego
Wartość kosztorysowa: 382 000,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę chodniku na odcinku od ul. Lipowej do ul. Kalwaryjskiej.
Po przeprowadzeniu wizji kamerą, stwierdzono, że istniejąca kanalizacja deszczowa jest w złym stanie
technicznym. Podjęto decyzję, aby przebudowę chodnika zrealizować łącznie z remontem kanalizacji
deszczowej. Zlecono opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej. Planowana realizacja w roku
2019.
5.5. Modernizacja drogi ul. Osiedla na Wzgórzu
Wartość kosztorysowa: 412 451,82 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Wykonano nową nawierzchnię z bloczków betonowych, przebudowano kanalizację deszczową. Długość
przebudowanej drogi: 242 m
5.6. Modernizacja ul. Żytniej
Wartość kosztorysowa: 373 510,27 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Wykonano nową nawierzchnię z bloczków betonowych, przebudowano kanalizację deszczową.
Długość wyremontowanej drogi: 236 m
5.7. Modernizacja ul. Św. Jacka
Wartość kosztorysowa: 781 867,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Św. Jacka od. ul. O. A. Kordeckiego do ul.
Radoszowskiej. Planowana realizacja w roku 2019.
5.8. Oświetlenie drogi bocznej ul. M. Strzody
Wartość kosztorysowa: 86 000,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na montaż 3 lamp oświetleniowych. Planowana realizacja w roku 2019.
5.9. Utwardzenie dojazdu do Osiedla Krzyżkowicka
Wartość kosztorysowa: 87 700,00 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Zakres wykonanych robót obejmował utwardzenie dojazdu do osiedla Krzyżkowicka w zakresie nawierzchni
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Prostokąt w kolorze szarym i grafitowym – 117,40 m2 oraz
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nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm – 229,90 m2.
5.10. Modernizacja ul. Z. Krasińskiego
Wartość kosztorysowa: 425 000,00 zł
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
5.11. Modernizacja ul. Nowej
Wartość kosztorysowa: 1 368 000,00 zł
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
5.12. Utworzenie drogi wewnętrznej K. Przerwy-Tetmajera – Skalna
Wartość kosztorysowa: 1 462 000,00
Ogłoszono zapytanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.
5.13. Zagospodarowanie ronda przy ul. A. Mickiewicza – Ładnej – Strzelców Bytomskich
Wartość kosztorysowa: 66 000,00 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
W ramach przedmiotowego zadania wykonano zagospodarowanie ronda tj. wymurowano murki oporowe
tworzące schodkowe tarasy ziemne w formie półokręgów, a następnie dokonano nasadzeń.
5.14. Budowa drogi ul. Jesionowa – II etap
Wartość kosztorysowa: 59 500,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w roku 2018. Inwestycja jest związana z utwardzeniem ul. Jesionowej
na docinku o długości ok. 40m. Planowana realizacja w roku 2019.
5.15. Modernizacja przejść dla pieszych
Zadanie opisane w punkcie 4.1.
5.16. Modernizacja ulicy Gajowej
Zadanie polegało na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu w ramach, której zabudowano barierę
energochłonną o dł. 144 m w rejonie zbiornika wodnego Zawalisko. Zadanie realizował ZGK Rydułtowy. Zadanie
rozliczone. Koszt zadania 24.217,81 zł
5.17. Modernizacja ul. A. Czechowa - Krzywej
Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Usługowe B&WJ Sp. z o.o.
Zakres robót: 1) wymiana krawężników betonowych po obu stronach ul. Antoniego Czechowa w miejscu
odtwarzanej nawierzchni jezdni po wykonanych robotach kanalizacyjnych realizowanych na zlecenie
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.;
2) zabudowa nowych wpustów ulicznych (6 sztuk) wraz z odcinkami rur włączonych do kanalizacji deszczowej
w ciągu ul. Antoniego Czechowa;
3) roboty drogowe polegające na sfrezowaniu istniejącej uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, wymiana
krawężników drogowych, ułożenie podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
w postaci warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej:
a) na odcinku ul. Krzywej od studni J3 do studni K17,
b) na odcinku od studni K17 do budynku nr 9 (ul. Krzywa – boczna),
Wartość robót 136 154,70 zł brutto. Zadanie rozliczone.
6. Staranie w zakresie wyprowadzenia transportu ciężkiego z miasta.
W 2018 r. wprowadzono zmiany do stałych organizacji ruchu dla obszaru obejmującego następujące drogi:
ul. Narcyzowa, ul. O. A. Kordeckiego, ul. Szafranka, ul. W. Broniewskiego. ul J. Tuwima, ul. Św. Jacka, ul. B.
Krzywoustego, ul. Radoszowska, ul. Obywatelska, ul. W. Łokietka, ul. Żelazna, ul. A. Mickiewicza, ul. Szpitalna, ul.
F. Chopina, ul. Skalna, ul. Św. M. Kolbego, Słowicza, ul. Jagiellońska, ul. J. Kochanowskiego, ul. Jasna, ul. Miła, ul.
J. Lelewela, ul. Błękitna, Osiedle Orłowiec i ul. Obywatelska. W ramach zmiany oznakowania na ww. drogach
wprowadzono oznaczenie B5 12 t (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 12 t).
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15. Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Rydułtowy
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii

Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Rydułtowy

Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia została
przyjęta (pełna nazwa i data aktu
prawnego)

Uchwała Nr 43.407.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Aktualizacji planu gospodarki
niskoemisyjnej Miasta Rydułtowy

Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

Osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym

Data ostatniej ewaluacji /
monitoringu / aktualizacji /
podsumowania

Aktualizacja – 24 maj 2018 r.
Monitoring zadań - Sprawozdanie – wrzesień 2018 r.

Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Stanowisko ds. Zarządzania energią

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
1. Gmina z(dobrą ) energią. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczenia niskiej emisji
oraz promocji efektywności energetycznej. Okres realizacji: 10.07.2016-30.06.2018. Koszt: 375 545,32zł. W
tym dofinansowanie WFOŚiGW: 200 932,00zł.
2. W ramach realizacji zadania publicznego „MOJA GMINA bez SMOGA” udzielono w 2018 roku dotacji
Stowarzyszeniu MOJE MIASTO w wysokości 3 000 zł.
Podłączenie nieruchomości sektora komunalnego do sieci ciepłowniczej
1. Wykonano przyłączenie sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema 126c do sieci ciepłowniczej.
2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 na zadanie
z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola nr 11-20.

związane

Wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła
spełniające wymagania emisyjne
W 2018 roku podpisano 53 umowy o udzielenie dotacji do wymiany źródła ciepła.
Poprawa efektywności energetycznej - Gimnazjum Nr 1/oszczędność energii
Zadanie zrealizowane.
Poprawa efektywności energetycznej
w Rydułtowach/oszczędność energii
Zadanie realizowane.

budynku

sali

sportowej

przy

ul.

Gen.

J.

Bema

Termomodernizacja i przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej
1. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 na zadanie związane
z termomodernizacją budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola nr 11-20.
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2.

Realizowane są
przy ul. Barwnej 6.

prace

budowlane

związane

z termomodernizacją

budynku

mieszkalnego

Projekt „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy”
Złożono wniosek.
Projekt
„Słoneczne
Rydułtowy”(w
i Rydułtowy”)
Przekazano dane do złożenia wniosku.

partnerstwie

z Miastem

Radlin

„Słoneczny

Radlin

Projekt „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego”
Przekazano dane do złożenia wniosku.
Projekt „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
Przekazano dane do złożenia wniosku.
Przebudowa
budynku
wielorodzinnego
na
mieszkania
w Rydułtowach/zwiększenie zasobów mieszkaniowych
Zadanie zrealizowane
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16. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Pełna nazwa polityki / programu /
strategii

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Rydułtowy

Akt prawny (uchwała), którym
polityka / program / strategia została
przyjęta (pełna nazwa i data aktu
prawnego)

Uchwała Nr 3.36.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2018 r.

Cel przyjęcia polityki / programu /
strategii (określony w dokumencie
polityki/ programu / strategii)

Wymóg ustawowy – art. 19 ustawy Prawo energetyczne
z 10.04.1997 r.

Aktualizacja - 20 grudnia 2018 r.

Data ostatniej ewaluacji / monitoringu
/ aktualizacji / podsumowania
Komórka organizacyjna / jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za
prowadzenie polityki / programu /
strategii

Stanowisko ds. Zarządzania energią

Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań),
jakie przeprowadzono w ramach polityki / programu / strategii w 2018 roku:
1. Monitoring zużycia i kosztów zużycia mediów w budynkach będących we władaniu Miasta Rydułtowy.
2. Opracowano sprawozdania z zarządzania mediami w budynkach należących do Miasta Rydułtowy oraz
w jednostkach oświatowych i jednostkach podlegającym Burmistrzowi Miasta Rydułtowy. Sprawozdania
wykonano za rok 2017 (w porównaniu do roku 2016) oraz za I połowę 2018 roku
(w porównaniu do I połowy 2017 roku).III
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III. Informacja o realizacji uchwał rady gminy
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Numer
uchwały
data podjęcia
39.372.2018
18.01.2018
39.373.2018
18.01.2018
39.374.2018
18.01.2018
39.375.2018
18.01.2018
39.376.2018
18.01.2018
39.377.2018
18.01.2018

39.378.2018
18.01.2018

39.379.2018
18.01.2018

Uchwała w sprawie

Przebieg realizacji uchwały

Publikacja

określenia zasad udzielania grantów (dotacji celowych) w ramach uchwała w trakcie realizacji
publikacja
w Dz.
Urz..
realizacji projektu: „Instalacje OZE (odnawialne źródła energii) na
Województwa Śląskiego z dnia
terenie miasta Rydułtowy”
19.01.2018 r., poz. 458
wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na czas uchwała
zrealizowana,
zawarto
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
umowę
najmu
nieruchomości
położonej w Rydułtowach na Osiedlu
Orłowiec
wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na czas uchwała
zrealizowana,
zawarto
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
umowę
najmu
nieruchomości
położonej w Rydułtowach na ul.
Romualda Traugutta
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów uchwała realizowana na bieżąco przez
Alkoholowych na rok 2018
poszczególne jednostki
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok uchwała realizowana na bieżąco przez
2018
poszczególne jednostki
zmiany uchwały Nr 33.312.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 uchwała zrealizowana, partycypacja
czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miasta Rydułtowy w kosztach realizacji
Wodzisławskiemu
przebudowy
ul.
Plebiscytowej
w wysokości 50% kosztów tj. kwota
731 934,00 zł.
udzielenia pomocy finansowej Miastu Pszów
uchwała zrealizowana, udzielono
pomocy finansowej Miastu Pszów
w wysokości 12 000 zł na realizację
zadania
przystanek
komunikacji
miejskiej „Traugutta Granica”
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu
uchwała zrealizowana, udzielono
pomocy
finansowej
Powiatowi
Wodzisławskiemu w wysokości 5 000
zł z przeznaczeniem na działalność
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego
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39.380.2018
18.01.2018

39.381.2018
18.01.2018
39.382.2018
18.01.2018
40.383.2018
15.02.2018
40.384.2018
15.02.2018
40.385.2018
15.02.2018
40.386.2018
15.02.2018
40.387.2018
15.02.2018
40.388.2018
15.02.2018

zmiany uchwały Nr 11.90.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 uchwała zrealizowana przygotowano
sierpnia 2015 r. w sprawie zawarcia z Miastem Radlin porozumienia wspólny projekt z miastem Radlin
dotyczącego wspólnego przygotowania projektu pod nazwą „Radlin
i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej”, sporządzenia i złożenia wniosku
o jego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 działanie
2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” oraz realizacji tego
projektu w przypadku otrzymania dofinansowania
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2018 rok
uchwała zrealizowana
publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 22.01.2018, poz. 473
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata uchwała zrealizowana
2018 - 2026
zmiany uchwały Nr 39.372.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 uchwała w trakcie realizacji
publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania grantów (dotacji
z dnia 19.02.2018 r., poz. 1020
celowych) w ramach projektu: „Instalacje OZE (odnawialne źródła
energii) na terenie miasta Rydułtowy”
wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas uchwała
zrealizowana,
zawarto
nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą
umowę dzierżawy nieruchomości
położonej w Rydułtowach na ul.
Fryderyka Chopina
wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na czas uchwała
zrealizowana,
zawarto
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
umowę
najmu
nieruchomości
położonej w Rydułtowach na ul.
Romualda Traugutta
wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na czas uchwała
zrealizowana,
zawarto
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
umowę
najmu
nieruchomości
położonej w Rydułtowach na ul.
Romualda Traugutta
wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas uchwała
zrealizowana,
zawarto
nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą
umowę dzierżawy nieruchomości
położonej w Rydułtowach na ul.
Bolesława Krzywoustego
wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na czas uchwała
zrealizowana,
zawarto
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
umowę
najmu
nieruchomości
położonej w Rydułtowach na Osiedlu
Orłowiec
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40.389.2018
15.02.2018
40.390.2018
15.02.2018
40.391.2018
15.02.2018
41.392.2018
22.03.2018
41.393.2018
22.03.2018
41.394.2018
22.03.2018

41.395.2018
22.03.2018

41.396.2018
22.03.2018
41.397.2018
22.03.2018

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na czas uchwała
zrealizowana,
zawarto
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
umowę
najmu
nieruchomości
położonej w Rydułtowach na ul.
Romualda Traugutta
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2018 rok
uchwała zrealizowana
publikacja w Dz. Urz. Woj.
z dnia 19.02.2018, poz. 1021
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata uchwała zrealizowana
2018 - 2026
podziału obszaru gminy Rydułtowy na okręgi wyborcze w wyborach do uchwała zrealizowana obszar gminy publikacja w Dz. Urz. Woj.
Rady Miasta Rydułtowy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby został podzielony na 3 okręgi z dnia 28.03.2018, poz. 1935
radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborcze
zmiany uchwały nr XXV/224/2000 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 uchwała zrealizowana zwiększono publikacja w Dz. Urz. Woj.
grudnia 2000 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
długość ulicy Ładnej o 451 mb. z dnia 28.03.2018, poz. 1936
Aktualna długość to 1011 mb.
ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta uchwała realizowana na bieżąco
publikacja w Dz. Urz. Woj.
Rydułtowy, związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone
z dnia 28.03.2018, poz. 1937
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonywania zleconych zadań
zmiany uchwały nr 21.213.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 16 uchwała realizowana na bieżąco
publikacja w Dz. Urz. Woj.
czerwca 2016 r. sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
z dnia 28.03.2018, poz. 1938
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach, określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół
i placówek, określenia przypadków, w jakich można nauczycielom
obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków
i trybu tego obniżenia
zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów uchwała realizowana na bieżąco
Alkoholowych na rok 2018
zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 uchwała realizowana na bieżąco
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41.398.2018
22.03.2018

41.399.2018
22.03.2018
41.400.2018
22.03.2018
42.401.2018
19.04.2018

wyrażenia zgodny na zawarcie umowy partnerstwa z Miastem Radlin
w ramach projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” przeznaczonego do
realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2018 rok

uchwała realizowana na bieżąco,
zawarto umowę partnerstw z miastem
Radlin
uchwała zrealizowana

publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 19.02.2018, poz. 1939

zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata uchwała zrealizowana
2018 - 2026
podziału obszaru gminy Rydułtowy na stałe obwody głosowania
uchwała zrealizowana, dokonano publikacja w Dz. Urz. Woj.
podziału obszaru gminy na stałe z dnia 23.04.2018, poz. 2748
obwody głosowania
42.402.2018
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2018 rok
uchwała zrealizowana
publikacja w Dz. Urz. Woj.
19.04.2018
z dnia 23.04.2018, poz. 2749
42.403.2018
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata uchwała zrealizowana
19.04.2018
2018 - 2026
43.404.2018 Z zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc uchwała realizowana na bieżąco, publikacja w Dz. Urz. Woj.
24.05.2018
inwestycyjną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową na stosuje się zwolnienia z podatku
z dnia 30.05.2018, poz. 3525
rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjno –
usługowych w Rydułtowach
43.405.2018
przyjęcia uzupełnionego dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji
uchwała w trakcie realizacji przyjęto
24.05.2018
Rydułtów – aktualizacja na lata 2015-2020”
uzupełniony dokument
43.406.2018 Z zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta uchwała w trakcie realizacji
publikacja w Dz. Urz. Woj.
24.05.2018
Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/15
z dnia 30.05.2018, poz. 3526
43.407.2018
przyjęcia do realizacji Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej uchwała w trakcie realizacji
24.05.2018
Miasta Rydułtowy
43.408.2018
powołania doraźnej Komisji Statutowej
uchwała
zrealizowana
powołano
24.05.2018
doraźną Komisję Statutową
43.409.2018
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2018 rok
uchwała zrealizowana
publikacja w Dz. Urz. Woj.
24.05.2018
z dnia 30.05.2018, poz. 3527
43.410.2018
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata uchwała zrealizowana
24.05.2018
2018 - 2026
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44.411.2018
21.06.2018
44.412.2018
21.06.2018
44.413.2018
21.06.2018
44.414.2018
21.06.2018
44.415.2018
21.06.2018
44.416.2018
21.06.2018

44.417.2018
21.06.2018

44.418.2018
21.06.2018
44.419.2018
21.06.2018

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem uchwała zrealizowana, zatwierdzono
z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2017
sprawozdanie
finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2017 rok
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rydułtowy za 2017 rok
uchwała zrealizowana, Rada Miasta
udzieliła jednogłośnie absolutorium
Burmistrzowi Miasta za 2017 rok
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uchwała realizowana jest na bieżąco
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Rydułtowy
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych uchwała realizowana jest na bieżąco
przedszkoli w Rydułtowach oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Rydułtowski
uchwała uchylona decyzją Wojewody
Ośrodek Sportu i Rekreacji” i nadania jej statutu
zmiany uchwały Nr 24.245.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 listopada uchwała realizowana na bieżąco do
2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej wspólnej
obsługi
organizacyjnej,
i finansowo – księgowej dla jednostek organizacyjnych prowadzonych administracyjnej
i finansowo
przez Miasto Rydułtowy
księgowej
dla
jednostek
organizacyjnych prowadzonych przez
Miasto
Rydułtowy
dodano
Rydułtowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
Us ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rydułtowy
uchwała
zrealizowana,
ustalono
wynagrodzenie burmistrza w związku
ze zmianą przepisów w sprawie
wynagradzania pracowników
samorządowych
pomników przyrody
uchwała
zrealizowana,
ustalono
pomniki przyrody na terenie miasta
Rydułtowy
pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew na terenie miasta Rydułtowy uchwała zrealizowana, pozbawiono
statusu pomnika przyrody 2 drzewa
znajdujące się na Osiedlu Karola i ul.
Ofiar Terroru
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publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 27.06.2018, poz. 4070
publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 27.06.2018, poz. 4071

publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 27.06.2018, poz. 4073
publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 27.06.2018, poz. 4074
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44.420.2018 Z zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
21.06.2018
napojów alkoholowych
44.421.2018
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
21.06.2018
alkoholowych na terenie miasta Rydułtowy
44.422.2018
przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
21.06.2018
Zasobem Miasta Rydułtowy na lata 2018-2022”
44.423.2018
21.06.2018

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą

44.424.2018
21.06.2018

udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim

44.425.2018
21.06.2018
44.426.2018
21.06.2018
44.427.2018
21.06.2018

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2018 rok

44.428.2018
21.06.2018
45.429.2018
30.08.2018

uchwała realizowana na bieżąco

publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 27.06.2018, poz. 4075
uchwała
zrealizowana
ustalono publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
maksymalną liczbę zezwoleń
z dnia 27.06.2018, poz. 4076
stwierdzono nieważność uchwały
rozstrzygnięcie
nadzorcze
NPII.4131.1.346. 2018, podjęto nową
uchwałę.
uchwała
zrealizowana,
zawarto
umowę
najmu
nieruchomości
położonej w Rydułtowach na ul.
Stanisława Ligonia
uchwała zrealizowana, udzielono
dotacji w wysokości 50 000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania
inwestycyjnego w ramach
Centrum Leczenia Chorób Wieku
Podeszłego w Rydułtowach
uchwała zrealizowana
publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 27.06.2018, poz. 4078
uchwała zrealizowana

zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata
2018 - 2026
wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego doraźnej uchwała zrealizowana, dokonano
Komisji Statutowej
wyboru Przewodniczącego i Zastępcy
doraźnej Komisji Statutowej
wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki uchwała nie obowiązuje, stwierdzono
w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych
nieważność rozstrzygnięcie nadzorcze
NPII.4131.1.343.2018 z dnia 27 lipca
2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu uchwała zrealizowana, utworzono
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach odrębny obwód głosowania w szpitalu
i Wodzisławiu Śląskim w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, w Rydułtowach
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ogłoszonych na dzień
21 października 2018 r.
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46.430.2018
20.09.2018

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Rydułtowy

46.431.2018
20.09.2018

nadania nazwy rondu oraz nadania nazw parkom

46.432.2018
20.09.2018

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą

46.433.2018
20.09.2018

utworzenie gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Rydułtowski
Ośrodek Sportu i Rekreacji

46.434.2018
20.09.2018
46.435.2018
20.09.2018

nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pod nazwą
„Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji”
nadania nazwy stadionowi położonemu w Rydułtowach przy ul. Gen.
Józefa Bema 126 C

46.436.2018
20.09.2018

zmiany uchwały nr 44.419.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21
czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
drzew na terenie Miasta Rydułtowy

46.437.2018
20.09.2018

zmiany uchwały nr 11.92.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10
sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rydułtowach;
przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania publicznego –
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
Miasta Rydułtowy w roku 2019 w zakresie letniego i zimowego
utrzymania nawierzchni chodników oraz zieleni przydrożnej

46.438.2018
20.09.2018

88

uchwała zrealizowana, Statut Miasta
dostosowano
do
aktualnie
obowiązujących przepisów
stwierdzono nieważność w części
określonej
w tytule
uchwały
w zakresie wyrazów „oraz nadania
nazw parkom” oraz w § 1 ust. 2-5 i § 2
ust. 2-5 uchwały wraz z załącznikami
nr 2-5.
uchwała
zrealizowana,
zawarto
umowę
najmu
nieruchomości
położonej w Rydułtowach na ul.
Romualda Traugutta
stwierdzono nieważność uchwały
w części określonej w § 6 jako
niezgodnej z art. 2 Konstytucji RP
uchwała zrealizowana nadano statut
ROSiR-owi
uchwała
zrealizowana,
stadion
otrzymał nazwę „Stadion Miejski
Naprzód”
uchwała zrealizowana, pozbawiono
statusu pomnika przyrody drzewa
z uwagi na całkowitą
utratę wartości przyrodniczych drzew
oraz
w celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
uchwała zrealizowana, w związku
z wejściem w życie przepisów RODO
zmieniono Regulamin,
uchwała zrealizowana podpisano
porozumienie
z Powiatowym
Zarządem Dróg

publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 3.09.2018, poz. 5329

publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 26.09.2018, poz. 5875

publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 26.09.2018, poz. 5876

publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 26.09.2018, poz. 5877
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46.439.2018
20.09.2018
46.440.2018
20.09.2018
46.441.2018
20.09.2018
46.442.2018
20.09.2018
47.443.2018
18.10.2018
47.444.2018
18.10.2018
47.445.2018
18.10.2018
47.446.2018
18.10.2018

47.447.2018
18.10.2018
47.448.2018
18.10.2018
47.449.2018
18.10.2018

przyjęcia od Gminy Gaszowice zadania publicznego udzielenia
schronienia bezdomnym mieszkańcom w ogrzewalni prowadzonej przez
Miasto Rydułtowy
udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im.
dra Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

uchwała zrealizowana podpisano
porozumienie z Gminą Gaszowice

uchwała
zrealizowana
udzielono
dotacji
w kwocie
5
000
zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu
medycznego
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2018 rok
uchwała zrealizowana
publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 26.09.2018, poz. 5878
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata uchwała zrealizowana
2018 - 2026
zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży prowadzonej na płycie rynku uchwała zrealizowana, sprzedający publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
Miasta Rydułtowy, w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego tj. w czasie Jarmarku zostali zwolnieni z dnia 25.10.2018, poz. 6674
w dniach od 14 do 16 grudnia 2018 r.
z opłaty targowej
określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych uchwała zrealizowana
publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
związanych z przygotowaniem Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego
z dnia 24.10.2018, poz. 6625
2019
zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych uchwała
zrealizowana
w związku publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
ze środków budżetu miasta na dofinansowanie do kosztów inwestycji z wejściem w życie przepisów RODO z dnia 24.10.2018 poz. 6626
z zakresu ochrony środowiska
zmieniono Regulamin,
zmiany uchwały Nr 33.312.2017 rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 uchwała zrealizowana podpisano
czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi porozumienie
z Powiatem
Wodzisławskiemu
Wodzisławskim o dotacji celowej
w kwocie
315
693,94
zł na
przebudowę ul. Plebiscytowej
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.350.2018 uchwała zrealizowana wniesiono
Wojewody Śląskiego z dnia 27 lipca 2018 r.
skargę
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Gliwicach
zmiany uchwały w sprawie współdziałania oraz udzielenia pomocy wydłużenie udzielania dotacji celowej
finansowej Miastu Wodzisław Śląski;
Miastu Wodzisław Śl. na budowę Drogi
Południowej do roku 2019
zmiany uchwały w sprawie współdziałania oraz udzielenia pomocy wydłużenie udzielania dotacji celowej
finansowej Miastu Racibórz
Miastu Racibórz na budowę Drogi
Regionalnej Racibórz - Pszczyna do
roku 2019
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47.450.2018
18.10.2019
47.451.2018
18.10.2018
47.452.2018
18.10.2018
1.1.2018
20.11.2018
1.2.2018
20.11.2018
1.3.2018
20.11.2018
2.4.2018
27.11.2018
2.5.2018
27.11.2018
2.6.2018
27.11.2018
2.7.2018
27.11.2018
2.8.2018
27.11.2018
2.9.2018
27.11.2018
2.10.2018
27.11.2018
2.11.2018
27.11.2018

emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania uchwała w trakcie realizacji
i wykupu
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2018 rok
uchwała zrealizowana
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata uchwała zrealizowana
2018 - 2026
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Rydułtowy
uchwała
zrealizowana
dokonano
wyboru Przewodniczącego w osobie
radnego Stefana Sładka
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rydułtowy
uchwała
zrealizowana
dokonano
wyboru
Wiceprzewodniczącego
w osobie radnego Lucjana Szwana
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rydułtowy
uchwała
zrealizowana
dokonano
wyboru
Wiceprzewodniczącego
w osobie
radnej
Barbary
Wojciechowskiej
utworzenia Komisji Stałych Rady Miasta Rydułtowy
uchwała zrealizowana utworzono
Komisje
powołania Komisji Rewizyjnej
uchwała zrealizowana, powołano
Komisję
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
uchwała zrealizowana, powołano
Komisję
powołania Komisji Prawa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
uchwała zrealizowana, powołano
Komisję
powołania Komisji Budżetu i Rozwoju
uchwała zrealizowana, powołano
Komisję
powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
uchwała zrealizowana, powołano
Komisję
powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia,
uchwała zrealizowana, powołano
Komisję
powołania Komisji Polityki Społecznej
uchwała zrealizowana, powołano
Komisję

90

publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 24.10.2018, poz. 6627
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2.12.2018
27.11.2018
2.13.2018
27.11.2018
2.14.2018
27.11.2018
2.15.2018
27.11.2018
2.16.2018
27.11.2018
2.17.2018
27.11.2018
2.18.2018
27.11.2018
3.19.2018
20.12.2018
3.20.2018
20.12.2018
3.21.2018
20.12.2018
3.22.2018
20.12.2018
3.23.2018
20.12.2018
3.24.2018
20.12.2018

wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Rydułtowy do uchwała zrealizowana, wyznaczono
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
przedstawicieli Zastępcę Burmistrza
Mariolę Bolisęga i radną Joannę
Kubala
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Rydułtowy uchwała zrealizowana, wyznaczono
w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji przedstawicieli
radnych
Lucjana
w Wodzisławiu Śląskim,
Szwana, Sławomira Zalengę
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku uchwała realizowana na bieżąco
publikacja w Dz. Urz. Woj.
od nieruchomości
z dnia 30.11.2018, poz. 7421
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
uchwała realizowana na bieżąco
publikacja w Dz. Urz. Woj.
z dnia 30.11.2018, poz. 7422
programu
współpracy
z organizacjami
pozarządowymi
oraz uchwała realizowana na bieżąco
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie
Miasta Rydułtowy w roku 2019
zmiany uchwały Nr 47.450.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 uchwała w trakcie realizacji zmieniona
października 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad na
wniosek
Regionalnej
Izby
ich zbywania, nabywania i wykupu
Obrachunkowej w Katowicach
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rydułtowy
uchwała
zrealizowana
ustalono
wynagrodzenie Burmistrza Miasta
Marcina Połomskiego
budżetu miasta Rydułtowy na 2019 rok
uchwała w trakcie realizacji
publikacja w Dz. Urz. Woj.
z dnia 7.01.2019, poz. 123
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Rydułtowy na lata uchwała w trakcie realizacji
2019-2027
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2018 rok
uchwała zrealizowana
publikacja w Dz. Urz. Woj.
z dnia 7.01.2019, poz. 124
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata uchwała zrealizowana
2018 - 2026
zmiany w składzie osobowym Komisji Prawa, Porządku i Bezpieczeństwa uchwała zrealizowana, uzupełniono
Publicznego Rady Miasta Rydułtowy
skład Komisji o radnych Halinę Zając
i Lucjana Szwana
zmiany w składzie osobowym Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta uchwała zrealizowana, uzupełniono
Rydułtowy
skład Komisji o radną Barbarę
Wojciechowską
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Śl.
Śl.

Śl.

Śl.
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3.25.2018
20.12.2018
3.26.2018
20.12.2018
3.27.2018
20.12.2018
3.28.2018
20.12.2018

przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Miasta Rydułtowy na lata 2019 – 2023”
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2019
uchylenia uchwały nr 44.415.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21
czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej
pod nazwą „Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji” i nadania jej
statutu
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uchwała realizowana na bieżąco

publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 7.01.2019, poz. 125

uchwała realizowana na bieżąco
uchwała realizowana na bieżąco
uchwała
zrealizowana,
uchylono publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl.
uchwałę nr 44.415.2018 z dnia 21 z dnia 7.01.2019, poz. 126
czerwca 2018 r.

▪ Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2018 rok ▪

IV. Informacja o przedsięwzięciach
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1.

Inwestycje

1)

Modernizacja ul. Barwnej wraz z ulicą boczną
Wartość kosztorysowa: 1 322 567,15 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Wykonano nową nawierzchnię z bloczków betonowych, przebudowano kanalizację deszczową,
wykonano mur oporowy, przebudowano sieć teletechniczną. W ramach zadania zrealizowano
budowę zjazdu indywidualnego do budynku nr 6. Długość przebudowanej drogi: 1 089,98 m

2)

Budowa chodnika na ul. Narutowicza
Wartość kosztorysowa: 145 953,55 zł
Zrealizowano budowę dwóch odcinków chodnika przy ul. Narutowicza. Zadanie zostało w 50%
dotowane z budżetu Miasta Radlin. Długość wybudowanego chodnika: 425,30 m. Trzeci odcinek jest
realizowany przez KWK Rydułtowy w ramach podpisanej ugody.

3)

Mur oporowy przy ulicy Skalnej
Wartość kosztorysowa: 200 000,00 zł
W związku z wygaśnięciem uzyskanego w 2014 roku pozwolenia na budowę muru oporowego,
autorowi projektu zlecono uzyskanie nowej decyzji na podstawie zaktualizowanej dokumentacji
projektowej. Dokumentacja została złożona do starostwa powiatowego.

4)

Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema
Wartość kosztorysowa: 5 301 193,64 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Wykonano prace związane z przebudową hali sportowej przy ul. Gen. J. Bema 126C. Została
wykonana kompleksowa termomodernizacja budynku, zamontowano nowy dach z wiązarów
stalowych, wyremontowano wszystkie pomieszczenia w których zlokalizowano m.in.: pomieszczenia
biurowe, szatnie, łazienki, wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne, przebudowano przyłącza
zewnętrzne. Obiekt został podłączony do sieci ciepłowniczej (zlikwidowano kotłownię węglową). W
budynku wydzielono pomieszczenia przeznaczone na potrzeby świetlicy środowiskowej (sala zajęć,
kuchnia, biuro, zaplecze).

5)

Odwodnienie przy ul. Pietrzkowickiej
Wartość kosztorysowa: 250 000,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018 r., ponieważ planuje się przeprowadzenie wspólnej
inwestycji z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. w roku 2019 r.
Jednocześnie będą prowadzone roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

6)

Modernizacja ul. Ofiar Terroru
Wartość kosztorysowa: 4 716 214,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Ofiar Terroru od skrzyżowania z ul. Jana III
Sobieskiego w kierunku rozwidlenia ul. Ofiar Terroru w kierunku PKP oraz dokumentację na
przebudowę odcinka ul. A. Mickiewicza w kierunku Ronda Stulecia Niepodległej. Na realizację obu
odcinków uzyskano stosowne zezwolenia Starosty Wodzisławskiego. Ponadto podjęto decyzję
o przygotowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy dalszego odcinka ul. Ofiar Terroru
w kierunku PKP.

7)

Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta
Wartość kosztorysowa: 4 360 000,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę budynku urzędu miasta. Przyjęte
rozwiązania wynikają głównie z decyzji Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
nakazującej usunięcie nieprawidłowości istniejących w obiekcie. Realizacja inwestycji planowana jest
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w latach 2019-2020.
8)

Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym
Machnikowiec
Wartość kosztorysowa: 6 800 000,00 zł
Dla części związanej z zagospodarowaniem terenu Machnikowca opracowano program funkcjonalnoużytkowy. W listopadzie 2018 r. ogłoszono przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Uzyskano
dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację zadania. Realizacja inwestycji planowana jest
w latach 2019-2020.

9)

Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6
Wartość kosztorysowa: 1 793 216,33 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Roboty ogólnobudowlane polegały m.in. na przebudowie istniejącego obiektu z adaptacją
pomieszczeń na mieszkania socjalne (wraz z poddaszem pierwotnie nieużytkowanym) oraz
dostosowanie jednego mieszkania dla osoby niepełnosprawnej (łącznie 10 mieszkań, w tym 5
mieszkań jednopokojowych oraz 5 mieszkań dwupokojowych); adaptacji części pomieszczeń piwnicy
na kotłownię wraz ze składem żużla i opału; iniekcja ścian, ocieplenie budynku od wewnątrz,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie istniejącej klatki schodowej, rozbiórce budynku
gospodarczego,

10)

Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego
Wartość kosztorysowa: 382 000,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę chodnika na odcinku od ul. Lipowej do ul.
Kalwaryjskiej. Po przeprowadzeniu wizji kamerą stwierdzono, że istniejąca kanalizacja deszczowa jest
w złym stanie technicznym. Podjęto decyzję, aby przebudowę chodnika zrealizować łącznie
z remontem kanalizacji deszczowej. Zlecono opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji
deszczowej. Planowana realizacja w roku 2019.

11)

Modernizacja drogi ul. Osiedla na Wzgórzu
Wartość kosztorysowa: 412 451,82 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Wykonano nową nawierzchnię z bloczków betonowych, przebudowano kanalizację deszczową.
Długość przebudowanej drogi: 242 m

12)

Modernizacja ul. Żytniej
Wartość kosztorysowa: 373 510,27 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Wykonano nową nawierzchnię z bloczków betonowych, przebudowano kanalizację deszczową.
Długość wyremontowanej drogi: 236m

13)

Modernizacja ul. Św. Jacka
Wartość kosztorysowa: 781 867,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Św. Jacka od. ul. O. A. Kordeckiego
do ul. Radoszowskiej. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2019.

14)

Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. A. Czechowa – ul. Krzywej
Wartość kosztorysowa: 55 103,04 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Zrealizowano roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku o dług. ok. 82m.

15)

Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Orłowiec
Wartość kosztorysowa: 177 325,77 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Zrealizowano roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku o długości
ok. 109,25m.

16)

Oświetlenie drogi bocznej ul. M. Strzody
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Wartość kosztorysowa: 86 000,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na montaż 3 lamp oświetleniowych. Planowana realizacja
w roku 2019.
17)

Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich
termomodernizacją
Wartość kosztorysowa: 5 300 000,00 zł
W roku 2018 zlecono opracowanie dokumentacji ornitologicznej i uzyskano zgodę na niszczenie
siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub
żerowania. Realizacja inwestycji w latach 2019-2020 uzależniona jest od pozyskania środków
zewnętrznych.

18)

Piłkochwyty – boisko Osiedle na Wzgórzu
Wartość kosztorysowa: 49 000,00 zł
Pomimo ogłoszenia dwóch zapytań na realizację piłkochwytów, nie została złożona żadna oferta na
realizację zadania. Ostatecznie podjęto decyzję o zawarciu umowy z firmą Bi-Em Sp. z o.o.. Termin
realizacji ustalono na I-II kwartał 2019 r.

19)

Utwardzenie dojazdu do Osiedla Krzyżkowicka
Wartość kosztorysowa: 87 700,00 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Zakres wykonanych robót obejmował utwardzenie dojazdu do osiedla Krzyżkowicka w zakresie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 117,40 m 2 oraz nawierzchni z płyt betonowych ażurowych
– 229,90 m2.

20)

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
Wartość kosztorysowa: 40 000,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na zabudowanie jednej kamery monitoringowej przy
ul. Obywatelskiej (Zielona Wyspa).

21)

Modernizacja ul. Z. Krasińskiego
Wartość kosztorysowa: 425 000,00 zł
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

22)

Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3
Wartość kosztorysowa: 338 463,60 zł
Zrealizowano roboty związane z utworzeniem nowej sali zajęć i pomieszczeń towarzyszących
(łazienka, szatnie). Wykonano również roboty związane z dociepleniem tarasu.
Ponadto opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na wykonanie zadaszenia
tarasu. Planowana realizacja zadaszenia tarasu w roku 2019.

23)

Siłownia na Seledynowej Wyspie
Wartość kosztorysowa: 39 700,00 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Zakres wykonanych robót obejmował zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń.

24)

Modernizacja stanowiska przyrody nieożywionej "Skałka"
Wartość kosztorysowa: 96 500,00 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Wykonane roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu obejmowały m.in.: jego
uporządkowanie, ustawienie nowego ogrodzenia, murków gabionowych i montaż małej architektury
(tablica informacyjna – przeniesienie istniejącego elementu, nowy pulpit informacyjny, ławki na koszu
gabionowym, stojaki rowerowe)

25)

Garaże przy ul. W. Korfantego

96

▪ Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2018 rok ▪

Wartość kosztorysowa: 10 455,00 zł
Opracowano dokumentację projektową budowy 42 garaży. Koszt inwestycji wg kosztorysu
inwestorskiego: 1 114 216,21 zł / brutto.
26)

Modernizacja ul. Nowej
Wartość kosztorysowa: 1 368 000,00 zł
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

27)

Utworzenie drogi wewnętrznej K. Przerwy-Tetmajera – Skalna
Wartość kosztorysowa: 1 462 000,00
Ogłoszono zapytanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.

28)

Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Radoszowskiej 3 – Otwarta Strefa
Aktywności (OSA)
Wartość kosztorysowa: 38 571,48 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Zakres wykonanych robót obejmował zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń.

29)

Budowa punktu przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91
Wartość kosztorysowa: 1 300 000,00 zł
Opracowano ekspertyzę stanu technicznego budynku PKP, z której m.in. wynika, że przeprowadzenie
remontu jest ekonomicznie nieuzasadnione. W związku z powyższym uzyskano zgodę PKP S.A. oraz
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dokonanie rozbiórki. Na podstawie opracowanego
projektu rozbiórki zwrócono się do Starosty Wodzisławskiego o wydanie decyzji zezwalającej na
rozebranie przedmiotowego obiektu. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia.

30)

Zagospodarowanie ronda przy ul. A. Mickiewicza – Ładnej – Strzelców Bytomskich
Wartość kosztorysowa: 66 000,00 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
W ramach zadania wykonano zagospodarowanie ronda, tj. wymurowano murki oporowe tworzące
schodkowe tarasy ziemne w formie półokręgów, a następnie dokonano nasadzeń.

31)

Ławka Niepodległości
Wartość kosztorysowa: 59 500,00 zł (zadanie zakończono w roku 2018 r.)
Faktycznie poniesiony koszt: 41 273,76 zł
W ramach zadania dostarczono i zamontowano Ławkę Niepodległości (ławka betonowa z płytą
fundamentową oraz siedziskiem multimedialnym). Zadanie było realizowane w ramach konkursu
organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Miasto uzyskało dofinansowanie
w wysokości 28 490,00 zł.

32)

33)

34)

35)

36)

Budowa drogi ul. Jesionowa – II etap
Wartość kosztorysowa: 59 500,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w roku 2018. Inwestycja jest związana z utwardzeniem ul.
Jesionowej na docinku o długości ok. 40m. Planowana realizacja w roku 2019.
W dniu 22 marca 2018 roku odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 3822/174, pow. 0,2397
ha położonej na terenie Strefy Gospodarczej . W dniu 19 kwietnia 2018 roku działka znalazła nowego
właściciela. Jest to firma NOVA CNC Paweł Kłosok.
W dniu 8 maja 2018 roku odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 3892/169, pow. 0,5951 ha
położonej na terenie Strefy Gospodarczej. Przeniesiono własność w dniu 22 czerwca 2018 roku.
Nowym właścicielem została firma Nowoczesne Technologie Przemysłowe – Gawlas Wojciech.
W dniu 22 października 2018 roku odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 3891/169, pow.
0,3218 ha. Działkę nabyła firma Energy Control Technics Sp. z o.o. Przeniesienie własności nastąpiło
dnia 7 grudnia 2018 roku.
W dniu 20 listopada 2018 r. odbył się przetarg na działkę nr 3823/174 o pow. 0,1700 ha. Nowym
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właścicielem została firma NOVA CNC Paweł Kłosok. Przeniesienie własności nastąpiło w dniu 11
stycznia 2019 roku.
2.

Modernizacje i remonty

1)
2)

Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 3.
Zagospodarowanie ronda przy ulicy Strzelców Bytomskich i Mickiewicza (Rondo 100. lecia
Niepodległej).
Naprawa pokrycia dachu budynku komunalnego przy ul. Raciborskiej 427.
Montaż betonowych ramp rowerowych na terenie RAFY.
Odnowienie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Plebiscytowej 37.
Odnowienie elewacji oraz utwardzenie palcu przy budynku komunalnym ul. Bohaterów Warszawy 38.
Modernizacja ulicy Gajowej – montaż barier energochłonnych.
Montaż ogrodzenia wokół siłowni przy Szkole Podstawowej nr 3.
Remont mieszkań do zasiedlenia:
a) Osiedle Karola 17/4, 20/2,
b) Ofiar Terroru 70 mieszkanie 1, 2 (nowe łazienki),
c) Bohaterów Warszawy 38/6 (nowa łazienka),
d) Barwna 1/3a,
e) Bema 28/1,
f)
Osiedle Orłowiec 42/12,
g) Plebiscytowa 37 mieszkanie 3, 9,
h) Korfantego 5/20.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

3.

Drogi i transport

1)

Podpisano aneksy do ugód zawartych z Polską Grupą Górniczą SA na naprawę szkód spowodowanych
ruchem zakładu górniczego w zakresie zmiany terminu wykonania na 2018 r. Aneksy dotyczyły ulic:
Traugutta 184-210c, Wróblewskiego, Traugutta 210-210c, Traugutta 184-210b, W. Sikorskiego,
J. Kochanowskiego, Kruczej, ul. Św. Jacka na wysokości posesji 67, G. Narutowicza (chodnik),
Benedykta.
W ramach zawartych ugód w 2018 r. Polska Grupa Górnicza SA usunęła szkody spowodowane ruchem
zakładu górniczego na: ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera - wykonawcą robót była firma STRADA
z Jastrzębia Zdroju; a także przy ul. Benedykta bocznej, gdzie wykonawcą była firma Dan Rem.
Przy ul. Św. Jacka przeprowadzona została awaryjna naprawa uszkodzeń nawierzchni w ramach szkód
górniczych. Wykonawcą robót była Firma Usługowo Handlowa Puszyński Krzysztof z siedzibą
w Rybniku.
Wystosowano pisma do Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK ROW Ruch "Rydułtowy" dotyczące
zawarcia ugód na usuwanie skutków eksploatacji górniczej na drogach gminnych: Żytniej, Nowej oraz
Osiedlu na Wzgórzu, a także o zawarcie nowej ugody na partycypację w kosztach remontu ulicy
Barwnej.
Podpisane zostało porozumienie ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. na awaryjne usunięcie szkód
wywołanych ruchem zakładu górniczego przy ul. Strefa Gospodarcza. Zakres obejmuje kratki
i studzienki kanalizacji deszczowej.
W związku z pogłębiającymi się uszkodzeniami ul. Raciborskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Adama
Mickiewicza wystąpiono z kolejnymi pismami do Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach o podjęcie działań zmierzających do likwidacji uszkodzeń. Pismem z dnia
07.12.2018 r. PGG S.A. poinformowała, iż wybrany w drodze konkursu ofert wykonawca odstąpił od
podpisania umowy. W związku z powyższym kopalnia przeprowadzi nowe postępowanie w celu
wyłonienia wykonawcy robót, a ich realizacja nastąpi wiosną 2019 r.
Przygotowano projekty, uzyskano zatwierdzenia i wprowadzono zmiany do stałych organizacji ruchu
w następujących rejonach :
a) Obszar II tj. ul. Narcyzowa, ul. O. A. Kordeckiego, ul. Szafranka, ul. W. Broniewskiego. ul J. Tuwima,

2)

3)

4)

5)
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6)

7)

8)

9)

ul. Św. Jacka, ul. B. Krzywoustego, ul. Radoszowska, ul. Obywatelska, ul. W. Łokietka, ul. Żelazna,
ul. A. Mickiewicza, ul. Szpitalna, ul. F. Chopina, ul. Skalna, ul. Św. M. Kolbego, Słowicza, ul.
Jagiellońska, ul. J. Kochanowskiego, ul. Jasna, ul. Miła, ul. J. Lelewela, ul. Błękitna, Osiedle
Orłowiec i ul. Obywatelska;
b) skrzyżowanie ulic Adama Mickiewicza i Stanisława Ligonia;
c) rondo przy ul. Szpitalnej, Chopina i Skalnej (w zakresie zmiany pierwszeństwa przejazdu);
d) odcinek ul. Radoszowskiej (w zakresie oznakowania poziomego);
e) na przejazdach kolejowych przy ul. Obywatelskiej, Barwnej, Gen. Stanisława Maczka;
f)
w rejonie ulic Pawiej, Podleśnej i Storczykowej;
g) w rejonie ul. Nowej, Kruczej, Skowronków, Tygrysiej;
h) przy ul. Piecowskiej;
i)
przy ul. Marcina Strzody;
j)
przy ul. Ks. Bolesława Szyszki;
k) przy ul. Gajowej, Jesionowej, Andrzeja Struga. W ramach ww. organizacji ruchu przy ul. Gajowej
w rejonie zbiornika Zawalisko zamontowana została bariera energochłonna o dł. 144 m. Koszt
zadania 24.217,81 zł.
l)
przy ul. Jana Barcioka oraz Osiedlu na Wzgórzu;
m) na Osiedlu na Wzgórzu w rejonie budynku nr 16 (likwidacja oznakowania P18 Parking);
n) dla ul. Ładnej (uzupełnienie oznakowania pionowego ścieżki rowerowej);
o) przy ul. Zygmunta Krasińskiego. Do mieszkańców ww. ulicy wystąpiono z pismami o wyrażenie
opinii w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu zakresie kierunku poruszania się po ww.
ulicy.
Zawarto umowę z miastem Pszów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 12 000 zł na
dofinansowanie zadania polegającego na budowie wiaty przystankowej na przystanku „Traugutta
Granica”. W ramach zadania ustawiono wiatę typu ORION, powierzchnia pod wiatą wraz z opaską
wokół wiaty o szer. 0,5 m została utwardzona kostką betonową, całość ograniczono obrzeżem
i obsypano kruszywem. Koszt zdania 8 683,60 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 3 316,40 zł
została przekazana na rachunek Miasta Rydułtowy. Rozliczenie zadania przez Miasto Pszów przesłane
zostało w dniu 22.01.2019 r.
Podpisana została umowa z Powiatem Wodzisławskim na udzielenie pomocy finansowej z budżetu
Miasta Rydułtowy na przebudowę ul. Plebiscytowej. Wykonawcą robót budowlanych była Eurovia
Polska SA.
Prace polegały na wymianie nawierzchni asfaltowej, przebudowie chodników oraz budowie zatok
postojowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 862 807,75 zł, wkład
własny Powiatu Wodzisławskiego 292 974,61 zł, dofinansowanie ze środków budżetu Miasta
Rydułtowy 292 974,61 zł. Całość zadania 1 448 756,97 zł. Zadanie zostało rozliczone.
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym B&WJ Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. na
realizację zadania pn. „Modernizacja ul. A. Czechowa – Krzywej w Rydułtowach”. Wykonawcą robót
budowlanych było Przedsiębiorstwo Usługowe B&WJ Sp. z o.o. Zakres robót:
a) wymiana krawężników betonowych po obu stronach ul. Antoniego Czechowa;
b) zabudowa nowych wpustów ulicznych (6 sztuk) wraz z odcinkami rur włączonych do kanalizacji
deszczowej w ciągu ul. Antoniego Czechowa;
c) roboty drogowe polegające na sfrezowaniu istniejącej uszkodzonej nawierzchni bitumicznej,
wymianie krawężników drogowych, ułożeniu podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych w postaci warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na odcinkach ul.
Krzywej.
Koszt realizacji zadania brutto: 136 154,70 zł. Realizacja zadania została zakończona 31 lipca 2018
r.
Zrealizowano zadanie „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla
pieszych w Rydułtowach". Zmodernizowano przejścia dla pieszych przy ul. Ofiar Terroru w rejonie
skrzyżowania z ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Strzelców Bytomskich w obrębie Szkoły Podstawowej nr
4, ul. Obywatelskiej w rejonie skrzyżowania z DW 935 ul. Raciborską. Na przejściach zainstalowano
dodatkowe oświetlenie LED, znaki aktywne z panelem ostrzegawczym, przycisk do aktywacji przejść
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z potwierdzeniem optycznym, czujki detekcji ruchu. W nawierzchni jezdni umieszczono punktowe
elementy odblaskowe. Malowanie przejść w kolorze biało czerwonym w technologii
chemoutwardzalnej wykonane zostanie w terminie do 31.05.2019 r. Wykonawcą zadania była Fabryka
Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Koszt realizacji
96 456,00 zł.
4.

Ochrona środowiska

1)

Wydano 32 decyzje zezwalające na usunięcie drzew z terenu nieruchomości. Rozpatrzono 140 zgłoszeń
zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości.
Wszczęto 247 postępowań w sprawie wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Postępowania dotyczą tych właścicieli nieruchomości, którzy nie uiszczają
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zgodnej z otrzymanym
zawiadomieniem o wysokości opłaty. Wydano 146 decyzji określających wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Udzielono 53 dotacji z budżetu miasta do wymiany niskosprawnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w łącznej kwocie: 159 000 zł.
Udzielono 8 dotacji z budżetu miasta na realizację inwestycji polegającej na wymianie pokrycia
dachowego lub elewacji wykonanej z wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na
terenie Miasta Rydułtowy.
Uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Ochrona stanowiska dokumentacyjnego przyrody
nieożywionej zwanego „Skałką” w formie dotacji w kwocie 26 410, 81 zł. Przyznana dotacja została
została przeznaczona na pokrycie kosztów: prac porządkowych, prac związanych z wykonaniem murku
gabionowego oraz prac związanych z ogrodzeniem.
W dniu 15 marca 2018 r. Burmistrz Miasta Rydułtowy wydał decyzję o odmowie ustalenia
środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia „Przetwarzanie odpadów wydobytych ze
zwałowiska odpadów pogórniczych w Rydułtowach”. Powyższe oznacza, iż inwestor na terenie
zwałowiska skały płonnej w rejonie stożka nr 2 i zwału płaskiego nr 3 przy szybie Leon II w Rydułtowach
nie może prowadzić żadnych prac związanych z przetwarzaniem odpadów wydobywczych. Podjęcie
przedmiotowej decyzji uwarunkowane było przede wszystkim odmową uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, które to
uzgodnienie jest podstawą do wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wnioskodawca pomimo kilkukrotnych wezwań nie dokonał uzupełnienia materiału dowodowego.
Ponadto dostrzeżono sprzeczność realizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym przeznaczeniem terenu jest budowla ziemna
krajobrazowa z zielenią urządzoną, w tym obiekty budowlane funkcjonalnie związane z przeznaczeniem
terenu,o którym
mowa
powyżej
wraz
z tymczasowymi obiektami budowlanymi i instalacjami funkcjonalnie związanymi z budową budowli
ziemnej i innymi robotami budowlanymi wykonywanymi w związku z jej kształtowaniem, jak: instalacje
do odzysku odpadów wydobywczych powstających na terenie 1P i odpadów wytwarzanych w trakcie
tych robót. Dokumentacja przedłożona przez wnioskodawcę w przedmiotowej sprawie jednoznacznie
wskazywała na to, iż zamierzone prace związane będą z rozbiórką obiektu budowlanego, a nie
kształtowaniem budowli ziemnej.

2)

3)
4)

5)

6)

5.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

1)

Złożono wnioski o dofinansowanie:
a) w ramach RPO WSL na lata 2014-2020:
−
w dniu 10.01.2018r. projekt pn.: „Droga do sukcesu – program wsparcia rodzin
zamieszkujących lokale socjalne przy ulicy Barwnej oraz na Osiedlu Karola
w Rydułtowach"”(poddziałania: 9.2.2.). Wydatki kwalifikowane projektu: 184.286,11 zł.,
wnioskowane dofinansowanie: 171.386,08 zł. Projekt został wybrany do dofinansowania
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b)

c)

w dniu 04.06.2018r. Wartość projektu po korektach wniosku aplikacyjnego: 184.286,11 zł, (w
tym EFS: 156.643,19 zł, budżet państwa: 14.742,89 zł)
−
w dniu 25.01.2018r. projekt pn.: „Szansa – program aktywizacji społecznej i zawodowej na
terenie osiedla Karola w Rydułtowach”(poddziałania: 9.1.2.). Wydatki kwalifikowane
projektu: 510.231,92 zł., wnioskowane dofinansowanie: 484.720,32 zł. Projekt został
wybrany do dofinansowania w dniu 04.06.2018r. Wartość projektu po korektach wniosku
aplikacyjnego: 509.231,91 zł, (w tym EFS: 432.847,12 zł, budżet państwa: 50.923,19 zł)
−
w dniu 27.02.2018r. projekt pn.: „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca
usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” (poddziałanie
10.3.2). Wartość projektu ogółem: 7.159.521,65 zł, dofinansowanie UE: 5.998.163,96 zł,
budżet państwa: 631.385,68 zł. Projekt został wybrany do dofinansowania w dniu
16.10.2018r. Wartość projektu po korektach wniosku aplikacyjnego: 5.755.256,02 zł (w tym
EFRR: 4.056.528,68 zł, budżet państwa: 477.238,67 zł)
−
w dniu 09.05.2018r. projekt pn.: „Równy start dla każdego” (poddziałanie 11.1.3.), który
dotyczy otwarcia od września 2018r. i rocznego funkcjonowania nowego oddziału dla dzieci
w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Rydułtowach. Wartość projektu: 387.583,15 zł, w tym
dofinansowanie: 329.445,68 zł. Projekt został wybrany do dofinansowania w dniu
26.11.2018r. Wartość projektu po korekcie: 386.220,65 zł, w tym planowane
dofinansowanie: 328.287,55 zł
−
w dniu 28.05.2018r. projekt grantowy pn.: „Instalacje OZE na terenie Miasta Rydułtowy”
(poddziałanie 4.1.3.). Wydatki kwalifikowane: 6.898.778,10 zł, wnioskowane
dofinansowanie: 6.553.839,18 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia: styczeń 2019r.
−
w dniu 21.06.2018r. projekt pn.: „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola
w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” (poddziałanie 4.3.4.). Wartość
projektu ogółem: 5.217.569,59 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 4.883.452,74 zł,
wnioskowane dofinansowanie: 4.639.280,09 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia: marzec
2019r.
−
w dniach 27 i 28.09.2018r. w ramach poddziałania: 11.1.4. projekty:
•
Szkoła Podstawowa nr 1: „Umiem się uczyć” - program kształtujący umiejętności
związane z procesem uczenia się”. Wydatki kwalifikowane: 409.912,62 zł, wnioskowane
dofinansowanie: 368.921,36 zł. Wkład własny Miasta Rydułtowy: 40.991,26 zł, w tym
wkład rzeczowy: 26.112,00 zł (wynajęcie sal lekcyjnych)
•
Szkoła Podstawowa nr 2: „Twórczy i myślący, czyli kreatywni”. Wydatki kwalifikowane:
160.213,75 zł, wnioskowane dofinansowanie: 144.192,37 zł. Wkład własny Miasta
Rydułtowy: 16.021,38 zł, w tym wkład rzeczowy: 15.600,00 zł (wynajęcie sal lekcyjnych)
•
Szkoła Podstawowa nr 3: „Uczymy się i doświadczamy”. Wydatki kwalifikowane:
300.931,13 zł, wnioskowane dofinansowanie: 270.838,02 zł. Wkład własny Miasta
Rydułtowy: 30.093,11 zł, w tym wkład rzeczowy: 20.805,00 zł (wynajęcie sal lekcyjnych)
•
Szkoła Podstawowa nr 4: „Obserwuję - badam – wiem”. Wydatki kwalifikowane:
232.702,50 zł, wnioskowane dofinansowanie: 209.432,25 zł. Wkład własny Miasta
Rydułtowy: 23.270,25 zł, w tym wkład rzeczowy: 22.932,00zł (wynajęcie sal lekcyjnych)
Planowany termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2019r.
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym OSA 2018 do Ministerstwa Sportu i Turystyki przesłano w dniu 13.02.2018r.
wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy
ul. Radoszowskiej 3 w Rydułtowach – Otwarta Strefa Aktywności" – wniosek nie otrzymał
dofinansowania
w ramach naboru do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przesłano w dniu 17.05.2018r. Wnioski:
−
„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych
w Rydułtowach” - planowany koszt całkowity projektu: 125.880,00 zł, wnioskowana kwota
dotacji 100.000 zł. Wniosek przeszedł etap wojewódzki, a w dniu 06.07.2018r. został
zaakceptowany i wybrany do dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
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i Administracji
„Stop patologiom – ochrona dzieci i młodzieży w Rydułtowach” - planowany koszt całkowity
projektu: 127.980,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 100.000 zł. Wniosek przeszedł etap
wojewódzki, lecz nie został wybrany do dofinansowania
d) w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 do Ministerstwa Edukacji
Narodowej przesłano w dniu 08.06.2018r. wniosek o dofinansowanie wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych
w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach. Wnioskowana kwota: 268.384 zł. Ministerstwo
Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów, udzieliło dofinansowania w kwocie
75.000 zł
e) w ramach konkursu ofert „Ławka Niepodległości dla samorządów" do Ministerstwa Obrony
Narodowej przesłano w dniu 31.08.2018r. wniosek o dofinansowanie zadania: „Ławka
Niepodległości”. Projekt został wybrany do dofinansowania w dniu 16.10.2018r.
f)
w ramach IV edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019 do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano w dniu 17.09.2018r. wniosek
o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ulicy Św. Jacka w Rydułtowach" – projekt nie
otrzymał dofinansowania
zawarto umowy na dofinansowanie projektów:
a) w dniu 29.03.2018r. zawarte zostało porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu
„Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego”
b) w dniu 27.04.2018r. zawarte zostało porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu
„Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
c) w dniu 14.05.2018r. zawarta została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Słoneczny
Radlin i Rydułtowy”
d) w dniu 27.07.2018r. zawarta została umowa na dofinansowanie projektu „Szansa – program
aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie Osiedla Karola w Rydułtowach”, a w dniu
06.12.2018r. - aneks nr 1
e) w dniu 12.09.2018r. zawarta została umowa na dofinansowanie projektu „Droga do sukcesu –
program wsparcia rodzin zamieszkujących lokale socjalne przy ulicy Barwnej oraz na Osiedlu
Karola w Rydułtowach"”
f)
w dniu 15.10.2018r. zawarte zostało porozumienie o przekazaniu dotacji celowej na realizację
projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla
pieszych w Rydułtowach”
g) w dniu 16.11.2018r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania „Ławka Niepodległości”.
−

2)

6.

Oświata, kultura i sport

1)

W dniach od 29 stycznia do 9 lutego zorganizowano zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży
w miejscu zamieszkania - w ramach akcji „Zima w mieście 2018”.
W dniach 8-13 marca młodzieżowa reprezentacja miasta brała udział w Międzynarodowych Zawodach
Lekkoatletycznych w Dortmundzie
W dniu 26 marca odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z najlepszymi sportowcami 2017 roku
Dnia 13 kwietnia rydułtowskie przedszkolaki powitały WIOSNĘ na Rafie.
W dniu 2 maja zorganizowano miejskie uroczystości z okazji „Święta Flagi”
W dniu 3 maja zorganizowano wyjazd młodzieżowej reprezentacji Miasta do Orlovej na „Beh
Osvobozeni”
W dniu 12 maja na Rafie odbył się pierwszy festyn rodzinny w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.
Na scenie dorobek artystyczny w ramach XX Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Miasta Rydułtowy
zaprezentowała Szkoła Podstawowa nr 2.
W dniu 15 maja na kompleksie boisk „Orlik 2012” odbył się IV Ogólnopolski Maraton Przedszkolaka.
Przystąpiły do niego maluszki z Klubów Malucha „Bielik” i „Orlik” wraz ze swoimi rodzicami. W tym

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
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9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)

21)
22)
23)
24)

25)

roku pokonali dystans 11 000 m.
W dniu 19 maja na Rafie odbył się kolejny festyn rodzinny w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”. Na
scenie dorobek artystyczny w ramach XX Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Miasta Rydułtowy
zaprezentowały przedszkolaki i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.
W dniu 18 maja rozstrzygnięty został plebiscyt Dziennika Zachodniego na najlepsze przedszkola,
nauczycielki i najsympatyczniejsze grupy maluchów. W powiecie wodzisławskim najsympatyczniejszą
grupą maluchów zostały Ogniskowe Iskierki z Klubu Malucha przy klubie „Orlik”. Zdobyły 142 głosy. Ich
nauczycielka Katarzyna Kopczyńska zdobyła 167 głosów i zajęła IV miejsce w głosowaniu na najlepszego
nauczyciela przedszkola.
W dniu 26 maja zorganizowano wyjazd mieszkańców Rydułtów do Orlovej na Dzień Miasta Orlova;
W dniu 2 czerwca zorganizowano zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży do lat 16
W dniu 2 czerwca we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Orłowiec” w ramach obchodów Dnia
Dziecka zorganizowano w godzinach dopołudniowych rozgrywki sportowe dla dużych i małych na
kompleksie boisk przy ul. Mickiewicza. Puchar Przechodni Burmistrza Miasta Rydułtowy w siatkówce
w tym roku wywalczyła drużyna Urzędu Miasta Rydułtowy. Po południu na RAFIE odbył się festyn
rodzinny. Na scenie dorobek artystyczny w ramach XX Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Miasta
Rydułtowy zaprezentowało Ognisko Pracy Pozaszkolnej a poza sceną gry, zabawy, konkursy i turnieje
dla dzieci prowadzili animatorzy z OPP i „Cyrk Anime”.
W dniu 9 czerwca zorganizowano wyjazd sportowców rydułtowskich klubów do Częstochowy, gdzie
odebrano wyróżnienie przyznane Burmistrzowi Miasta za wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport
i rekreację, oparte na zasadach fair play
W dniu 16 czerwca na RAFIE odbył się festyn rodzinny. Dorobek artystyczny w ramach XX Przeglądu
Twórczości Dzieci i Młodzieży Miasta Rydułtowy zaprezentowały SP nr 1 i SP nr 4.
W okresie wakacji zorganizowano wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży z całego
miasta.
W dniu 20 czerwca z okazji kończącego się roku szkolnego 2017/2018 zorganizowano spotkanie
z najlepszymi uczniami
W ramach realizacji programu „Bezpieczne wakacje 2018” przeprowadzono:
a) w dniu 23 czerwca zainaugurowano wakacje Festynem Rodzinnym Na Powitanie Wakacji;
b) półkolonie dla dzieci w wieku 6 – 13 lat - forma wypoczynku w miejscu zamieszkania skierowana
dla uczniów szkół podstawowych, zorganizowana w dwóch dwutygodniowych turnusach.
Dnia 1 sierpnia powstał Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – nowa jednostka organizacyjna Miasta
Rydułtowy z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 126C,
W ramach Dni Rydułtów zorganizowano szereg imprez sportowych:
a) Turniej Siatkówki Plażowej (18 sierpnia)
b) Turniej Tenisa Ziemnego (25 sierpnia)
c) Turniej Tenisa Stołowego (25 sierpnia)
d) Kolarski Rajd Burmistrza ,,Poznaj miasto i okolice” (25 sierpnia)
e) Mecz piłki nożnej Polska-Czechy (25 sierpnia)
f)
,,Dzieci biegają w Rydułtowach” (26 sierpnia)
g) XXVI Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta (26 sierpnia)
h) Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta (2 września)
i)
Otwarty Turniej Siatkówki (8 września )
j)
Piłkarskie Mistrzostwa Miasta Rydułtowy (14 września )
W dniu 13 września na RAFIE zorganizowano Święto Latawca. W imprezie wzięło udział ponad 450
przedszkolaków.
W dniu 29 września odbyły się Dni Promocji Zdrowia
W dniu 15 października odbyły się miejskie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej (Burmistrz Miasta
wręczył 24 nagrody nauczycielom i dyrektorom rydułtowskim szkół)
W dniu 11 listopada w ramach miejskich obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę Wraz z animatorami kompleksów boisk przy ul. Kochanowskiego, Mickiewicza i Obywatelskiej
w imprezie wzięło udział 120 uczestników.
W dniu 27 października dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanego budynku ROSIR-u i nadano
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nazwę stadionowi przy ul. Gen. Józefa Bema 126 C - „Stadion Miejski Naprzód”.
26) W ramach obchodów 100. lecia Odzyskania Niepodległości:
a)
w dniu 9 listopada odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych w Rydułtowskim Centrum Kultury
„Feniks”,
b) w dniu 11 listopada odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Jerzego
oraz uroczystości miejskie pod Pomnikiem Walki i Zwycięstwa
c) zorganizowano III bieg patriotyczny MILĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Do grona młodych sportowców
uczestników zajęć na rydułtowskich kompleksach boisk „Orlik 2012” i piłkarzy Klubu Sportowego
NAPRZÓD sekcji dziecięco – młodzieżowej dołączyli dość licznie aktywni mieszkańcy naszego
miasta.
27) W dniu 6 grudnia zorganizowano dla rydułtowskich dzieci spotkanie ze Św. Mikołajem.
28) Rydułtowska Biblioteka Publiczna obchodziła 70-lecie swojego istnienia. Na tę okoliczność w bibliotece
wiele się działo. Zorganizowano kilka konkursów z nagrodami, które poza popularyzacją książki
i czytelnictwa wzbogaciły atrakcyjną ofertę „Jubilatu”. I tak zaproponowaliśmy czytelnikom konkursy:
„Sleevface” oraz „Tytułowa układanka”.
29) Działające w bibliotece trzy grupy zabawowe: „Moliki książkowe”, „Wesołe nutki”, „Szalone literki”,
przeznaczone dla dzieci od 0 – 4 lat, cieszą się wciąż ogromnym zainteresowaniem młodych rodziców
i dziadków, listy rezerwowe są pełne. Efektem działania tych grup oraz programów autorskich
bibliotekarek skierowanych do rydułtowskich przedszkoli pokazują, że kierunek jaki obrała książnica,
edukując czytelniczo najmłodszych przynosi efekty.
30) Narodowe czytanie popularne w całym kraju znalazło swoich zwolenników również wśród n szych
czytelników i mieszkańców miasta. Czytanie „Przedwiośnia” w roku 2018 zgromadziło sporą grupę
czytających w różnym wieku z udziałem przedstawicieli lokalnej władzy, burmistrzowie, radni.
31) W roku 2018 wzięliśmy udział w projekcie dla dzieci rocznika 2015 „Mała książka wielki człowiek”
z której skorzystało 30 osób, którym rozdaliśmy wyprawki czytelnicze.
32) Burmistrz Miasta przyznał 77 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów oraz 5 stypendiów studenckich,
33) Burmistrz Miasta przyznał stypendia szkolne dla 85 uczniów oraz 1 zasiłek szkolny
34) Burmistrz Miasta udzielił pomocy zdrowotnej dla 48 nauczycieli
35) Burmistrz Miasta przyznał dotacje na realizację 18 projektów z kultury i sztuki na łączną kwotę 109 615
zł, 17 projektów ze sportu i rekreacji na łączną kwotę 50 000 zł, 6 projektów z profilaktyki na łączną
kwotę 70 000 zł, 5 projektów ze zdrowia na łączną kwotę 8 000 zł, 1 projektu z ekologii na kwotę 3 000
zł, 1 projektu z pomocy społecznej na kwotę 23 000 zł, 6 przedsięwzięć w ramach szkolenia sportowego
na łączną kwotę 194 000,00 zł
36) Burmistrz Miasta udzielił dofinansowania 36 pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników.
7.

Promocja, współpraca zagraniczna

1)
2)

Opracowano Gminny program opieki nad zabytkami miasta Rydułtowy na lata 2019-2022.
11 maja wręczono statuetki „Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości 2017”. Tytuł Lidera
Przedsiębiorczości za 2017 otrzymała Ciepłownia Rydułtowy sp. z o.o. Z inicjatywy Starostwa oprócz
tradycyjnej statuetki Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości w ramach obchodów jubileuszu Powiatu
wręczona została statuetka Lidera Przedsiębiorczości 20-lecia Powiatu Wodzisławskiego. Z Rydułtów
otrzymała ją pani Bożena Konieczny-Freund – NZOZ Praktyka lekarza rodzinnego, specjalistyczna
i medycyny pracy.
Od 2012 roku w ramach podpisanej umowy partnerskiej trwa współpraca z miastem Reken
w Niemczech. Partnerstwo obejmuje wszystkie dziedziny działania samorządów, którego kolejnym
efektem była wizyta delegacji z zaprzyjaźnionego miasta w zakresie kultury i sportu, podczas
sierpniowych „Dni Rydułtów”.
W dniu 16 października Rydułtowy w sposób szczególny postanowiły uczcić 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie wraz z odsłonięciem tablicy
pamiątkowej, nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Ładnej i Strzelców Bytomskich, które
zyskało nazwę „Rondo 100-lecia Niepodległej”.

3)

4)
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6)

W dniu 21 października odbyły się wybory samorządowe, podczas których zostali wybrani radni do
gmin, powiatów i województw, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.
W dniach 14-16 grudnia na rynku miasta odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego
wystawcy handlowali świątecznymi smakołykami, ozdobami, stroikami, tradycyjnymi przysmakami, czy
też miodami. Główną atrakcją było gotowanie z Remigiuszem Rączką i wspólne kolędowanie.

8.

Dane dotyczące ludności i działalności gospodarczej

5)

Rejestracja urodzeń
Ilość zarejestrowanych dzieci
- chłopcy
- dziewczynki

2018
42
24
18

Rejestracja małżeństw
Ilość zarejestrowanych ślubów
- śluby cywilne
- śluby wyznaniowe

2018
132
55
71

Rejestracja
zgonów
Ilość zarejestrowanych zgonów
- mężczyźni
- kobiety
Mieszkańcy Rydułtów

2018

Decyzje administracyjne
materialno-techniczne

1)

288
147
141
161

i czynności

2018

Sprostowania

21

Umiejscowienia aktów zagranicznych

42

Odtworzenia aktów zagranicznych

2

Uzupełnienie aktów

28

Zmiana imion i nazwisk (decyzje)

13

Rejestracja rozwodów i separacji

2018

rozwód

44

separacja

1

Zorganizowano spotkania z jubilatami obchodzącymi rocznice zawarcia związku małżeńskiego:
a) 27 lutego - zaproszono 27 par małżeńskich;
b) 04 października - zaproszono 29 par małżeńskich;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

c) 28 listopada - zaproszono 23 pary małżeńskie.
Ewidencja ludności:
a) zameldowania, wymeldowania, zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały lub czasowy, zgłoszenie
powrotu z pobytu czasowego – 1290 zdarzeń;
b) decyzje w sprawach meldunkowych – 36.
Dowody osobiste:
a) wydawanie dowodów osobistych – 2170;
b) zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – 245;
c) decyzje o odmowie wydania dowodu osobistego – 4.
Działalność Gospodarcza (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej):
a) założenie działalności gospodarczej w CEIDG (wpis)- 89;
b) zmiana wpisu w CEIDG – 339;
c) zmiana i zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG – 106;
d) zmiana i wznowienie działalności gospodarczej w CEIDG – 59;
e) zakończenie działalności gospodarczej w CEIDG – 66;
Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką:
a) ogólna liczba udzielonych licencji - 22
b) w zakresie przewozu osób taksówką wydano 4 nowe licencje oraz dokonano zmian danych w 10
licencjach.
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
a) Gastronomia:
−
o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – 10;
−
o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 1;
−
o zawartości powyżej 18 % alkoholu – 3.
b) Detal
−
o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – 10;
−
o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 9;
−
o zawartości powyżej 18 % alkoholu – 9;
c) Jednorazowe do 2 dni – 8.
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. - 20531 osoby ( w tym zameldowane na pobyt stały 20159)
Porównując lata poprzednie, tj. np. 2014- 2018 liczba mieszkańców miasta Rydułtowy stopniowo
zmniejsza się.

9.

Pomoc społeczna

1)

Przyjęto 5082 wniosków i protokołów, w tym:
a) 1575 - świadczenie wychowawcze,
b) 1131 - świadczenia rodzinne,
c) 170 - fundusz alimentacyjny,
d) 514- dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
e) 1531 - pomoc społeczna,
f)
99 - karta dużej rodziny,
g) 62 - niebieska karta.
Sporządzono 6898 decyzji przyznających, w tym:
a) 1468 - świadczenie wychowawcze,
b) 1068 - świadczenia rodzinne,
c) 470 - dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
d) 3728 - pomoc społeczna.
e) 164 – fundusz alimentacyjny
Świadczenie "Dobry start": przyjęto 1785 wniosków, wydano 1754 informacje o przyznaniu prawa do
świadczenia.
Przekazano do Komornika 164 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

2)

3)
4)
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6)

Przeprowadzono 1465 wywiady środowiskowe w celu udzielenia pomocy finansowej z pomocy
społecznej.
Sporządzono 70 sprawozdań do Sądu dotyczących spraw asystentury.

10.

Bezpieczeństwo (działania podejmowane przez Straż Miejską)

1)

6)
7)
8)

Podjęto 2286 interwencji (ujawniono 280 wykroczeń, z czego nałożono 91 mandatów karnych,
udzielono 186 pouczeń, skierowano 3 wnioski do sądu )
przeprowadzono 95 kontroli posesji ( nałożono 12 mandatów karnych, udzielono 13 pouczeń )
przeprowadzono 6 kontroli placówek handlowych
przeprowadzono 305 kontroli strefy RPP ( nałożono 2 mandaty karne, udzielono 6 pouczeń, skierowano
1 wniosek do sądu )
podjęto interwencje dotyczące:
a) wylewania nieczystości ciekłych - 1 interwencję ( nałożono 1 mandat karny )
b) nieporządku na posesji - 6 interwencji ( udzielono 1 pouczenia )
c) psów i kotów - 95 interwencji ( nałożono 8 mandatów karnych, udzielono 9 pouczeń, do
schroniska trafiło 31 psów i 11 kotów, w 3 przypadkach do rannych zwierząt wezwano
specjalistów)
d) spalania odpadów w kotle CO - 213 interwencji ( nałożono 10 mandatów karnych, udzielono 4
pouczeń )
e) spalania odpadów zielonych - 20 interwencji ( nałożono 8 mandatów karnych, udzielono 8
pouczeń )
f)
spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych - 61 interwencji ( nałożono 26 mandatów
karnych, udzielono 17 pouczeń,skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie )
g) dotyczące handlu - 5 interwencji ( udzielono 1 pouczenia )
h) zakłócania spokoju publicznego -15 interwencji ( nałożono 1 mandat karny, udzielono 3 pouczeń )
i)
zanieczyszczenia terenów - 6 interwencji ( udzielono 1 pouczenia )
j)
zaśmiecania - 4 interwencje ( nałożono 3 mandaty karne, udzielono 1 pouczenia )
k) pozbywania się śmieci - 17 interwencji ( nałożono 5 mandatów karnych, udzielono 3 pouczeń )
l)
niszczenia zieleni - 11 interwencji ( nałożono 2 mandaty karne, udzielono 9 pouczeń )
m) wybryków nieobyczajnych - 22 interwencje ( nałożono 4 mandaty karne, udzielono 1 pouczenia )
n) niszczenia urządzeń użyteczności publicznej - 1 interwencję
o) niewłaściwe parkowanie - 160 interwencji ( nałożono 8 mandatów karnych, udzielono 109
pouczeń )
p) dotyczące bezdomnych - 22 interwencje ( 10 objazdów miejsc przebywania bezdomnych)
q) uciążliwości sąsiedzkich - 8 interwencji
r)
zagrożenia życia lub zdrowia - 9 interwencji ( złamane drzewa, szczury, osy, zamarznięcie osoby,
barszcz Sosnowskiego, pochylony mur )
Zabezpieczono 11 razy ruch drogowy
Przeprowadzono akcje: „Znicz”, Bezpieczna Droga do szkoły”, „Wakacje” , „Zbiorniki Wodne”
Przeprowadzono 547 kontrole KMZB (Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa)

11.

Gospodarowanie energią

1)

Zorganizowano spotkania dla mieszkańców Miasta Rydułtowy w Rydułtowskim Centrum Kultury
„Feniks” z przedstawicielami:
a) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie możliwości podłączenia się do sieci gazowej na
terenie miasta – 31.01.2018 r.
b) Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w sprawie możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej na
terenie miasta – 21.02.2018 r.,
Opracowano aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Rydułtowy” wraz
z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
projektu.

5)

2)
3)
4)
5)

2)
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V. Rydułtowy w kilku migawkach obiektywu
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Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
NAPRZÓD

Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
NAPRZÓD
- hala sportowa

Budynek przy ulicy Barwnej 6
- całkowicie wyremontowany.
Wewnątrz swój dom znaleźli w
mieszkaniach komunalnych nasi
mieszkańcy
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Nowa nawierzchnia ulicy Barwnej

Stanowisko przyrody nieożywionej
SKAŁKA w całkiem nowej odsłonie

Ławeczka NIEPODLEGŁOŚCI
zrealizowana we współpracy z
Ministerstwem Obrony Narodowej
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Zielone wyspy to cztery nowe
rydułtowskie parki

Rydułtowy stają się miastem
przyjaznym artystom graffiti

Szanujemy swoją historię – tym razem
przypominamy ją poprzez kolejny
Memoriał Jana Margicioka i Leopolda
Hałaczka
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Szanujemy swoją historię – tym razem
przypominamy ją poprzez Święto Flagi

Szanujemy swoją historię – tym razem
przypominamy ją poprzez Święto
Konstytucji Trzeciego Maja

Dbamy o sprawność fizyczną naszych
mieszkańców – tu poprzez organizację
wyjazdów rowerowych
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Dbamy o zdrowie naszych
mieszkańców – tutaj w ramach Dni
Promocji Zdrowia

Dbamy o rozwój artystyczny naszych
młodych mieszkańców – tutaj w
ramach Przeglądu Twórczości
Placówek Oświatowych

Dbamy o wypoczynek naszych
mieszkańców – tutaj w ramach Dni
Rydułtów
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VI. Informacja o realizacji wybranych zadań własnych gminy
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1. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2018

Wartość
kosztorysowa

Finansowy
stopień
wydatkowania
środków w roku
2018
(%)

1 173 222,64

1 322 567,15

100,00%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

2015-2019

100 935,55

145 953,55

96,69%

Wykonano roboty budowlane.
Trwa rozliczanie inwestycji.

Mur oporowy ul. Skalna

2014-2019

0,00

200 000,00

0,00%

Prace projektowe w trakcie realizacji

4.

Poprawa efektywności energetycznej
budynku sali sportowej przy ul. Gen. J.
Bema w Rydułtowach

2015-2018

4 056 514,83

5 301 193,64

100,00%

5.

Odwodnienie przy ul. Pietrzkowickiej

2016-2019

0,00

250 000,00

0,00%

Dokonano uzgodnień z PWIK Wodz. Śl. W zakresie
wspólnej realizacji zamówienia

Okres realizacji
wg WPF /
Wydatki 2018
zadania
jednoroczne

Lp

Nazwa zadania

1.

Modernizacja ul. Barwnej wraz z ulicą
boczną

2011-2018

2.

Budowa chodnika na ul. Narutowicza

3.

Stan zaawansowania

Wykonano roboty budowlane.

6.

Modernizacja ul. Ofiar Terroru

2016-2021

51 355,29

4 716 214,00

100,00%

Prace projektowe dla etapu III (droga do PKP) w
trakcie realizacji. Uzyskano zezwolenia na realizację
etapu I (ul. Ofiar Terroru) i etapu II (ul.
Mickiewicza).

7.

Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu
Miasta

2016-2020

77 982,00

4 360 000,00

100,00%

Wykonano dokumentację projektową

8.

Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z
utworzeniem miejsca usług społecznych
przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w
Rydułtowach

2017-2020

48 400,34

6 800 000,00

100,00%

Przyznano dofinansowanie - RPO Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego.

9.

Przebudowa budynku wielorodzinnego na
mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w
Rydułtowach

2016-2018

1 472 244,79

1 793 216,33

100,00%

Wykonano roboty budowlane.
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2018-2019

24 600,00

382 000,00

100,00%

Wykonano dokumentację projektową chodnika.
Prace projektowe kanalizacji deszczowej w trakcie
realizacji.

11. Modernizacja drogi ul. Osiedla na Wzgórzu

2017,2018

397 691,82

412 451,82

100,00%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

12.

Modernizacja ul. Żytniej

2017,2018

355 010,27

373 510,27

100,00%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

13.

Modernizacja ul. Św. Jacka

2017-2019

15 867,00

781 867,00

100,00%

Wykonano dokumentację projektową.
W trakcie przygotowania zapytania ofertowego na
realizację robót budowlanych.

14.

Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. A.
Czechowa – ul. Krzywej

2017,2018

48 037,54

55 103,04

100,00%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

15.

Przebudowa kanalizacji deszczowej na
terenie Osiedla Orłowiec

2017,2018

168 469,77

177 325,77

100,00%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

10.

Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego

16.

Oświetlenie drogi bocznej ul. M. Strzody

2018-2019

5 535,00

86 000,00

100,00%

Opracowano dokumentację projektową. Projekt
został złożony do Starostwa Powiatowego w
Wodzisławiu Śl. celem uzyskania zgody na
realizację inwestycji.

17.

Przyłączenie budynków mieszkalnych na
Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich
termomodernizacją

2017-2020

30 524,00

5 300 000,00

100,00%

Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO (Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego).

18.

Piłkochwyty – boisko Osiedle na Wzgórzu

2017-2019

0,00

49 000,00

0,00%

Wykonano dokumentację projektową.
W trakcie przygotowania zapytania ofertowego na
realizację.

19.

Utwardzenie dojazdu do Osiedla
Krzyżkowicka

2017,2018

86 857,17

87 700,00

99,04%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

20.

Rozbudowa systemu monitoringu
miejskiego

2018-2019

98,40

40 000,00

100,00%

Prace projektowe w trakcie realizacji.

21.

Modernizacja ul. Z. Krasińskiego

2017-2019

0,00

425 000,00

0,00%

Prace projektowe w trakcie realizacji

22.

Modernizacja budynku Przedszkola
Publicznego Nr 3

2018-2019

338 463,60

368 463,60
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100,00%

Wykonano roboty budowlane związane z
utworzeniem sali zajęć wraz z robotami
towarzyszącymi. Wykonano dokumentację
projektową dla zadaszenia tarasu.
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23.

Siłownia na Seledynowej Wyspie

2018

39 639,63

39 700,00

99,85%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

24.

Modernizacja stanowiska przyrody
nieożywionej "Skałka"

2017,2018

86 529,00

96 500,00

97,50%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

25.

Garaże ul. W. Korfantego

2018

9 840,00

10 455,00

94,12%

Wykonano dokumentację projektową.
W trakcie przygotowania zapytania ofertowego na
realizację.

26.

Modernizacja ul. Nowej

2018-2020

0,00

1 368 000,00

0,00%

Prace projektowe w trakcie realizacji.

27.

Utworzenie drogi wewnętrznej K. PrzerwyTetmajera – Skalna

2018-2020

0,00

1 462 000,00

0,00%

W trakcie składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowej.

28.

Budowa wiat przystankowych na terenie
miasta

Przebudowa infrastruktury sportoworekreacyjnej przy ul. Radoszowskiej 3 w
29.
Rydułtowach – Otwarta Strefa Aktywności
(OSA)

2018

11 488,20

15 000,00

76,59%

Dokonano wymiany dwóch wiat przystankowych
(ul. Raciborska i ul. Boh. Warszawy). Zadanie
rozliczone.

2018

35 562,02

38 571,48

92,20%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

30.

Budowa punktu przesiadkowego przy ul.
Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach

2018-2021

25 215,00

1 300 000,00

100,00%

W trakcie uzyskiwania pozwolenia na rozbiórkę
budynku dworca.

31.

Zagospodarowanie ronda przy ul. A.
Mickiewicza – Ładnej – Strzelców
Bytomskich

2018

60 402,24

66 000,00

91,52%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

32.

Modernizacja ul. Gajowej

2018

24 217,81

25 000,00

96,87%

Zabudowa bariery energochłonnej w rejonie
zbiornika "Zawalisko".
Zadanie rozliczone.
Projekt partnerski z miastem Radlin. Wniosek o
dofinansowanie złożony w maju 2018 r. Trwa
weryfikacja.

33.

Słoneczne Rydułtowy

2018-2020

34. Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy

23 985,00

4 250 234,28

100,00%

0,00

6 630 600,00

0,00%

Wniosek o dofinansowanie złożony w maju 2018 r.
Trwa weryfikacja.

35.

Ławka Niepodległości

2018

41 273,76

59 500,00

69,37%

Wykonano roboty budowlane.

36.

Budowa drogi ul. Jesionowa – II etap

2018-2019

0,00

70 000,00

0,00%

Zadanie do realizacji w 2019 r.
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37.

Modernizacja ul. A. Czechowa – Krzywej

2018

136 154,70

140 000,00

97,25%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

38.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym poprzez modernizację przejść
dla pieszych w Rydułtowach

2018

95 257,20

125 880,00

75,67%

Modernizacja trzech przejść dla pieszych.

2017-2018

315 693,94

315 693,94

100,00%

Wykonano roboty budowlane.
Zadanie rozliczone.

40.

Pomoc finansowa dla miasta Pszów na
realizację wiaty przystankowej na
przystanku "Traugutta Granica"

2018

12 000,00

12 000,00

100,00%

Wykonano roboty budowlane. Przekazano dotację,
która jest rozliczana.

41.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków –
dotacje

2018

29 915,10

33 000,00

90,65%

Przyznano dotację na budowę 11 sztuk
przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja z
budżetu miasta 3000 zł, lecz nie więcej niż 30%).

Pomoc finansowa dla Powiatu
Wodzisławskiego na realizację zadania pod
39.
nazwą: Przebudowa ul. Plebiscytowej w
Rydułtowach
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2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
Realizując zapisy z art. 11 ust.7 ustawy Prawo Oświatowe Burmistrz Miasta Rydułtowy przekazuje Radzie
Miasta Rydułtowy informację o stanie realizacji zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym czyli
w roku 2017/2018.

Lp.

Przedszkola publiczne / oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Liczba
W tym
Nazwa przedszkola
Ilość oddziałów
Ilość nauczycieli
wychowanków
integracyjnych

1.

Publiczne Przedszkole
nr 1

125

5

-

13

2.

Publiczne Przedszkole
nr 2

100

4

-

11

3.

Publiczne Przedszkole
nr 3

75

3

-

10

4.

Publiczne Przedszkole
nr 4

119

5

1

13

5.

Oddział przedszkolny
w Szkole Podst. nr 1

25

1

-

1

6.

Oddział przedszkolny
w Szkole Podst. nr 2

50

2

-

3

7.

Oddział przedszkolny
w Szkole Podst. nr 3

46

2

-

4

Razem

540

22

1

55

W tym
integracyjnych

Ilość nauczycieli

Lp.

Nazwa przedszkola

1.

Katolickie Przedszkole
Niepubliczne ZSS im. Bł. E.
Bojanowskiego

2.

•
•

Przedszkola niepubliczne
Liczba
Ilość oddziałów
wychowanków
84

4

-

4

Prywatne Przedszkole ,,Pod
Nutką"

117

5

-

7

Razem

201

4

0

11

Funkcjonują 4 przedszkola publiczne i 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych -540
dzieci
2 przedszkola niepubliczne - 201 dzieci

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w roku 2017 wynosi 689,91 zł,
a w roku 2018 wynosi 725,26 zł Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przekazywana jest na każde dziecko
w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
publicznych w przeliczeniu na 1 dziecko. Dotacja ta wypłacana była w wysokości 517,43 zł miesięcznie na
każde dziecko w roku 2017, a w roku 2018 wypłacana jest w wysokości 543,95 zł
Szkoły podstawowe i gimnazja
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Ilość oddziałów
Nazwa szkoły

Ilość
uczniów

Ogółem

Klas
integrac.

Klas
sportow.

Klas
dwujęz.

Klas
specjalnych

Szkoła Podstawowa nr 1

588

28

6

4

-

-

59

Szkoła Podstawowa nr 3

256

14

-

-

-

-

32

Szkoła
Podstawowa
nr 2

SP

411

19

-

-

-

-

G

144

6

-

-

2

-

Szkoła
Podstawowa
nr 4

SP

94

4

-

-

-

G

229

9

2

-

-

-

1722

80

8

4

2

0

Razem

W tym

-

Liczba
nauczycieli

50

35
176

We wszystkich szkołach są pracownie internetowe, biblioteki i nauczany jest język angielski jako
podstawowy, a jako dodatkowy - język niemiecki. W szkołach prowadzone są według potrzeb zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, nauczanie indywidualne zgodnie
z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej,zindywidualizowana ścieżka kształcenia zgodnie z opinią
PPP, zajęcia z doradztwa zawodowego, nauczanie języka mniejszości niemieckiej, w każdej szkole jest
zatrudniony pedagog i psycholog. Szkoły prowadzą również świetlice oraz dożywianie (śniadania i obiady).
Organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe. Działają uczniowskie kluby sportowe - UKS ,,Feniks", UKS
,,Dwójka", UKS ,,Piątka Plus", UKS ,,Ognisko". Szkoły zapewniają m. in. organizację konkursów
międzyszkolnych, młodzieżowe imprezy artystyczne, regionalne wycieczki szkolne.
Inne placówki oświatowe
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Nazwa placówki

Ilość
wychowanków

Ilość
grup

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

493

Bielik
W tym
kluby

W tym
artystyczne

rekreacyjnosportowe

komputerowe

Ilość
nauczycieli

32

22

3

3

11

22

1

-

-

-

4

Orlik

26

1

-

-

-

3

Klub
Malucha

33

2

-

-

-

2

Ognisko Pracy Pozaszkolnej - placówka wychowania pozaszkolnego prowadząca koła artystyczne, sportowe
i komputerowe oraz organizująca szereg stałych imprez służących prezentacji umiejętności i talentów
młodzieży:
• pokazy zespołów tanecznych - oprawa artystyczna imprez miejskich i lokalnych,
• występy grup tanecznych na festiwalach,
• występy grup muzycznych - oprawa artystyczna imprez miejskich i lokalnych,
• organizacja Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży Miasta Rydułtowy,
• organizacja festynów rodzinnych na Rydułtowskiej Fikołkowni ,,Rafa",
• organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży na kompleksach boisk ,,Orlik 2012",
• organizacja konkursów plastycznych o zasięgu miejskim,
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• działania dydaktyczno – wychowawcze w ramach klubów "Bielik" i "Orlik" i Klubów Maluszka,
• organizacja turniejów szachowych.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej zajmuje się również organizacją letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w miejscu zamieszkania.
Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora
Ilość dzieci/
Nazwa placówki
przedział
Podział na grupy
wiekowy
40 dzieci/
6- 14 lat

Państwowe Ognisko
Plastyczne im. Ludwika
Konarzewskiego Seniora

2 grupy dziecięce
Klasy ,,0"
Klasy I - VI SP

20 uczniów/ ROK I
14 lat
Klasy VI – VIII SP
i więcej
III G
Szkoły średnie i wyższe
20 uczniów/ ROK II
15 lat
Klasy II - III G
i więcej
Szkoły średnie i wyższe

Rodzaj prowadzonych zajęć

Malarstwo 5 h Rzeźba 5 h
Malarstwo 5 h Rzeźba 5 h
Rysunek i malarstwo 4 h
Rzeźba 2 h
Wiedza o sztuce 1 h
Rysunek i malarstwo 4 h
Rzeźba 2 h
Wiedza o sztuce 1 h
Grafika artystyczna 1 h
Emalia artystyczna 1 h

Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach - placówka
w szczególności realizuje następujące cele i zadania:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

rozbudza i rozwija podstawowe zdolności artystyczne,
przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym,
przygotowuje do dalszych studiów,
prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie objętym planem nauczania,
organizowanie imprez prezentujących osiągnięci wszystkich uczniów,
aktywnie uczestniczy w konkursach regionalnych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych,
aktywnie współpracuje z licznymi placówkami kulturalnymi, samorządowymi na terenie miasta
i powiatu biorąc udział w pracach jury w licznych konkursach plastycznych, dekorowaniu,
projektowaniu,
prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci z placówek przedszkolnych i szkolnych z miasta i regionu.

Poza tymi placówkami działa Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia - szkoła umuzykalniająca, rozwijająca
zdolności i zainteresowania muzyczne. Szkoła odgrywa istotną rolę w mieście, organizując koncerty,
przeglądy i konkursy muzyczne, przygotowując do podjęcia dalszej edukacji muzycznej.
•
•
•

Ogólna liczba uczniów:
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - 741
w szkołach podstawowych - 1349
w gimnazjach - 373

•
•
•

Ilość dzieci i młodzieży objętych zajęciami pozalekcyjnymi:
w placówkach pozaszkolnych ok. 654/tydzień
w placówkach szkolnych – ok. 1600/tydzień
,,Orlik 2012" przy ul. Mickiewicza - ok. 258/tydzień
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•
•

,,Orlik 2012" przy ul. Kochanowskiego - ok. 240/tydzień
,,Orlik 2012" przy ul. Radoszowskiej - ok. 100/tydzień

Nauczyciele
Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2017/2018 podwyższyli stopień awansu zawodowego:
Jednostka oświatowa
kontraktowy
mianowany
dyplomowany

łącznie

Szkoła Podstawowa nr 1

1

0

0

1

Szkoła Podstawowa nr 2

1

0

0

1

Szkoła Podstawowa nr 3

0

2

1

3

Szkoła Podstawowa nr 4

0

1

0

1

Publiczne Przedszkole nr 1

0

1

1

2

Publiczne Przedszkole nr 2

0

0

1

1

Publiczne Przedszkole nr 3

1

0

0

1

Publiczne Przedszkole nr 4

0

0

0

0

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

0

0

0

0

Państwowe Ognisko Plastyczne

0

0

0

0

3

4

3

10

Razem

Wyniki egzaminu dla uczniów klas trzecich gimnazjów w Rydułtowach w roku 2018
(wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie):
Egzamin gimnazjalny 2018
Część humanistyczna - arkusz standardowy
Lokalizacja

Historia i WOS

J. polski

Liczba zdających

Średni wynik

Liczba zdających

Średni wynik

Województwo

37092

58,87%

37091

67,87%

Powiat

1404

60,19%

1404

69,36%

Gmina

159

65,06%

159

70,27%

SP4 - G1

102

65,65%

102

71,07%

SP 2 - G2

57

64,02%

57

68,84%

Część matematyczno-przyrodnicza - arkusz standardowy
Lokalizacja

Przyroda

Matematyka

Liczba zdających

Średni wynik

Liczba zdających

Średni wynik

Województwo

37094

55,38%

37094

51,11%

Powiat

1406

55,81%

1406

51,74%

Gmina

159

56,48%

159

54,19%

SP4 - G1

102

57,77%

102

55,93%
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SP2 - G2

57

54,16%

57

51,09%

Część językowa – j. angielski - arkusz standardowy
Lokalizacja

J. angielski poziom podstawowy

J. angielski poziom rozszerzony

Liczba zdających

Średni wynik

Liczba zdających

Średni wynik

Województwo

33634

69,44%

33000

52,35%

Powiat

1284

69,14%

1284

51,39%

Gmina

143

74,04%

143

53,36%

SP4 - G1

92

72,92%

92

50,32%

SP2 - G2

51

76,06%

51

58,84%

Część językowa – j. niemiecki - arkusz standardowy
Lokalizacja

J. niemiecki poziom podstawowy

J. niemiecki poziom rozszerzony

Liczba zdających

Średni wynik

Liczba zdających

Średni wynik

Województwo

3101

52,32%

362

57,27%

Powiat

121

53,16%

6

66,50%

Gmina

15

45,87%

2

46,50%

SP4 - G1

9

38,56%

0

0,00%

SP2 - G2

6

56,83%

2

46,50%

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego
ministra
1) Ognisko Pracy Pozaszkolnej
DATA: 02.02.2018 r.
TEMAT: Kontrola zimowego wypoczynku
KONTROLUJĄCY: Kuratorium Oświaty w Katowicach.
ZALECENIA: brak.
2)Ognisko Pracy Pozaszkolnej
DATA: 19.07.2018 r.
TEMAT: Kontrola letniego wypoczynku
KONTROLUJĄCY: Kuratorium Oświaty w Katowicach
ZALECENIA: brak
3) Szkoła Podstawowa nr 4
DATA: 26.03.2018 r. (kontrola doraźna)
TEMAT: Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły
KONTROLUJĄCY: Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku
ZALECENIA: brak.
4) Szkoła Podstawowa nr 1
DATA: 28.11.2017 i 30.11.2017
TEMAT: Przestrzeganie zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym organizacja i udzielanie
pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.
KONTROLUJĄCY: Kuratorium Oświaty w Katowicach
ZALECENIA:
1. Informować rodziców uczniów niezwłocznie pisemnie o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy
pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane.
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2. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego spowodować, by nauczyciele dostosowali
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
Projekty realizowane przez niektóre jednostki organizacyjne Miasta Rydułtowy w latach 2016-2017
z udziałem środków zewnętrznych
(zgodnie z danymi otrzymanymi z Referatu Rewitalizacji i Funduszy Zewnętrznych)
Lp.
1

Jednostka
realizująca
projekt

Kwota
Dofinansowania

Wkładu własnego

Okres realizacji
[od-do]

Szkoła
Równamy szanse – program
Podstawowa nr 3
rozwojowy [RPO WSL]

95 200,87 zł

10 577,88 zł

2016-2018

Nazwa projektu

2

Zespół Szkół

Z nauką i pasją kreuję swoją
przyszłość [RPO WSL]

182 194,87 zł

20 243,88 zł

2016-2018

3

Gimnazjum nr 1

Myślę więc jestem [RPO
WSL]

146 941,87 zł

16 326,88 zł

2016-2018

249 497,22 zł

27 721,91 zł

2018-2019

4

Równamy w górę! Szkoła
program zajęć rozwijających
Podstawowa nr 1
dla uczniów szkoły
podstawowej [RPO WSL]

4

Szkoła
Dobra komunikacja – lepsza
Podstawowa nr 1
edukacja [Erasmus+]

117 751,48 zł

0,00 zł

2016-2018

6

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

Lokalny Animator Sportu
(boiska Orlik) [budżet
państwa]

19 800,00 zł

19 800,00 zł

2017

7

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

Lokalny Animator Sportu
(boiska Orlik) [budżet
państwa]

19 800,00 zł

19 800,00 zł

2018

25 000,00 zł

0,00 zł

2017

Gimnazjum nr 1

Doposażenie w sprzęt
szkolny i pomoce
dydaktyczne świetlicy
[budżet państwa]

40 000,00 zł

0,00 zł

2017

Gimnazjum nr 1

Doposażenie w sprzęt
szkolny i pomoce
dydaktyczne 4 sal lekcyjnych
[budżet państwa]

Szkoła
10
Podstawowa nr 1

Wyposażenie w pomoce
dydaktyczne sal
przyrodniczych [budżet
państwa]

75 000,00 zł

0,00 zł

2018

11

Szkoła
Podstawowa nr 1

Program Aktywna tablica
[budżet państwa]

14 000,00 zł

3 500,00 zł

2017

12

Szkoła
Podstawowa nr 2

Program Aktywna tablica
[budżet państwa]

14 000,00 zł

3 500,00 zł

2017

13

Szkoła
Podstawowa nr 3

Program Aktywna tablica
[budżet państwa]

14 000,00 zł

3 500,00 zł

2017

14

Szkoła
Podstawowa nr 4

Program Aktywna tablica
[budżet państwa]

10 000,00 zł

2 500,00 zł

2018

8

9
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Szkoła
15
Podstawowa nr 1

Wyposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej
[ budżet państwa]

5 771,00 zł

0,00 zł

2017

Szkoła
16
Podstawowa nr 2

Wyposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej
[ budżet państwa]

3 297,00 zł

0,00 zł

2017

Szkoła
17
Podstawowa nr 3

Wyposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej
[ budżet państwa]

3 297,00 zł

0,00 zł

2017

Szkoła
18
Podstawowa nr 4

Wyposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej
[ budżet państwa]

5 872,00 zł

0,00 zł

2017

Szkoła
Podstawowa nr 4

Program Bezpieczna +
[budżet państwa]

9 726,00 zł

2 432,00 zł

2018

12 000,00 zł

3 000,00 zł

2018

Szkoła
Podstawowa nr 1

Zakup nowości
wydawniczych w ramach
Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa
[budżet państwa]

12 000,00 zł

3 000,00 zł

2018

Szkoła
Podstawowa nr 2

Zakup nowości
wydawniczych w ramach
Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa
[budżet państwa]

9 600,00 zł

2 400,00 zł

2018

Szkoła
Podstawowa nr 3

Zakup nowości
wydawniczych w ramach
Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa
[budżet państwa]

12 000,00 zł

3 000,00 zł

2018

23

Szkoła
Podstawowa nr 4

Zakup nowości
wydawniczych w ramach
Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa
[budżet państwa]

24

Szkoła
Podstawowa nr 1

Godność. Wolność.
Niepodległość [budżet
państwa]

10 000,00 zł

2 500,00 zł

2018

25

Szkoła
Podstawowa nr 4

Godność. Wolność.
Niepodległość [budżet
państwa]

7 616,00 zł

1 894,00 zł

2018

Zielona pracownia "Pracując
aktywnie i twórczo
rozumiemy otaczający nas
świat" [WFOŚiGW]

30 000,00 zł

7 500,00 zł

2017

Moja przyszłość w Europie –
podobieństwa i różnice
Szkoła
w przygotowaniu do wyboru
27
Podstawowa nr 4
zawodu w Nadrenii
Północnej Westfalii i w
Polsce [FundacjaWspółpracy

5 681,00 zł

7 200,00 zł

2018

19

20

21

22

Szkoła
26
Podstawowa nr 1
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Polsko-Niemieckiej]
Razem

1 150 046,31 zł

149 818,67 zł

----------------

Opracowała: Joanna Gawron

WYDATKI NA OŚWIATĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
(zgodnie z danymi otrzymanymi z Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych)
zgodnie ze sprawozdaniami MZOPO Rb 28 – S
Jednostka
oświatowa

IX-XII 2017 r.

I-VIII 2018 r.

razem

SP 1

1 908 905,89 zł

3 891 516,87 zł

5 800 422,76 zł

SP 2

1 464 317,21 zł

3 637 666,78 zł

5 101 983,99 zł

SP 3

867 128,14 zł

1 872 460,99 zł

2 739 589,13 zł

SP 4

917 824,59 zł

2 283 142,71 zł

3 200 967,30 zł

PP 1

317 093,28 zł

711 582,41 zł

1 028 675,69 zł

PP 2

246 212,95 zł

562 635,03 zł

808 847,98 zł

PP 3

247 968,54 zł

536 668,18 zł

784 636,72 zł

PP 4

314 643,51 zł

915 814,42 zł

1 230 457,93 zł

OPP

312 487,51 zł

651 661,59 zł

964 149,10 zł

POP

96 546,57 zł

215 018,86 zł

311 565,43 zł

MZOPO (Programy
Unijne: G1, ZS, SP3)

56 038,35 zł

118 851,44 zł

174 889,79 zł

Razem

6 749 166,54 zł

15 397 019,28 zł

22 146 185,82 zł

Wyprawka szkolna
w tym: dotacja MEN
na podręczniki

234 671,83 zł

Opracowała: Jolanta Otawa

dowóz dzieci
niepełnosprawnych

54 279,45 zł

117 429,53 zł

Ilość dowożonych uczniów niepełnosprawnych:
IX-XII 2017 r.

171 708,98 zł

I-VIII 2018 r.

Wodzisław Śląski ul. Kopernika 71

13

13

Wodzisław Śląski ul. 1 Maja 23 b

9

10

Wodzisław Śląski
ul. Wyszyńskiego 20

6

6
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Rybnik ul. Hibnera 41

6

6

Rybnik ul. Ogrodowskiego 22 a

1

1

Rybnik ul Orzepowicka 15 a

1

1

Rydułtowy ul. M. Kolbego 5

1

1

37

38

Razem

Dotacja udzielona przez gminę przedszkolom niepublicznym:
za 2017 rok: 1 206 129,33 zł, plan na 2018: 1 336 172,38 zł
Subwencja oświatowa:
za rok 2017: 12 299 595,00 zł., na rok 2018: 12 474 143 zł
Dotacja na dzieci w przedszkolach:
za rok 2017: 679 704,00 zł, plan na rok 2018: 693 220,00 zł
Dotacje dla ognisk (Starostwo Wodzisławskie):
za rok 2017: 249 148,00 zł., zaś na rok 2018: 240 065,00 zł
Dotacje dla Państwowego Ogniska Plastycznego (z gminy Gaszowice):
za rok 2017: 15 000,00 zł oraz za rok 2018: 15 000,00 zł

Informacja na temat inwestycji przeprowadzonych w placówkach oświatowych w 2018 r.
1. Zadanie: "Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3"

Zadanie zostało podzielone na trzy etapy:
1) etap I – dotyczy przebudowy części pomieszczeń w celu utworzenia oddziału przedszkolnego wraz
z zapleczem sanitarnym oraz dotyczy przebudowy pomieszczeń przeznaczonych na szatnie;
wykonanie nowych warstw tarasu zewnętrznego,
2) etap II – utworzenie pomieszczenia przepierki w byłym gabinecie lekarskim,
3) etap III – demontaż zbiornika wodnego wraz z instalacją w pomieszczeniach piwnicznych
(hydrofornia).

1. Zakres robót obejmuje:
1) roboty budowlane – rozbiórkowe:
a) rozbiórka elementów ściennych,
b) rozbiórka elementów przegród poziomych sufitów,
c) rozbiórka elementów posadzki,
d) rozbiórka elementów białego montażu,
e) rozbiórka elementów stolarki,
f)rozbiórka elementów instalacji elektrycznej,
g) rozbiórka elementów instalacji sanitarnej,
h) rozbiórka komina na parterze i tarasie,
i) demontaż instalacji hydroforowej w pomieszczeniu piwnicznym.
2) roboty budowlane:
a) wznoszenie elementów ściennych,
b) wykonanie elementów przegród poziomych sufitów,
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wykonanie elementów posadzki,
montaż elementów stolarki,
wykonanie napraw stropu po rozbiórce komina,
wykonanie napraw daszku i rygla nad tarasem,
wykonanie uzupełnień tynków zewnętrznych i wewnętrznych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
remont tarasu wraz z wykonaniem hydroizolacji,
malowanie pomieszczeń objętych zakresem robót.
3) roboty instalacyjne:
a) instalacja wentylacyjna,
b) instalacja co,
c) instalacja wodociągowa,
d) instalacja kanalizacji sanitarnej,
e) instalacja elektryczna,
f) instalacja kanalizacji deszczowej ( wewnętrznej),
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Powierzchnia parteru objęta opracowaniem 146,58 m2
Roboty związane z etapem I wykonano w terminie do 21.08.2018 r.
Roboty związane z etapem II wykonano w terminie do 28.09.2018 r.
Roboty związane z etapem II należy wykonać w terminie do 30.11.2018 r.
Wartość robót budowlanych: 325 277,30 zł. (prace realizowane przez ZGK w Rydułtowach)
2. Zadanie: "Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul.Radoszowskiej 3
w Rydułtowach – Otwarta Strefa Aktywności (OSA)"

Wykonanie robót w zakresie montażu urządzeń siłowych z elementów stalowych malowanych proszkowo
wraz z instrukcją użytkowania umieszczoną na urządzeniu:
• Sztanga + Pajacyk – 1 szt.
• Orbitek + Narciarz – 1 szt.
• Krzesło + Motyl rozciągający – 1 szt.
• Regulamin siłowni plenerowej – 1 szt.
• Kosz na śmieci – 1 szt.
• Ławka dł. 1,8 m. – 4 szt.
Wartość robót budowlanych: 35 562,02 zł.
Termin realizacji robót: sierpień 2018 r.
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3. Oferta edukacyjno – wychowawcza miasta Rydułtowy na rok szkolny 2018/2019
Przedszkola Publiczne
PP nr 1

PP nr 2

PP nr 3

PP nr 4

OP – SP1, SP2,
SP3

Ilość wychowanków

125

100

100

118

115

Ilość oddziałów

5

4

4

5

5

Ilość nauczycieli

13

10

11

15

9

Wykształcenie
wyższe mgr

11

7

9

13

6

wyższe zawodowe

2

2

1

2

3

SN

0

1

1

0

0

Awans zawodowy
dyplomowany

7

4

5

8

1

mianowany

1

2

0

0

0

kontraktowy

4

2

3

5

6

stażysta

1

2

3

2

2

Zajęcia dodatkowe
- język angielski
- religia
- taneczno –
rytmiczne
- plastyczne
- szachy
- logopedia

- religia
-język angielski
-zajęcia, zabawy
logopedyczne
-zajęcia plastyczne
-zajęcia teatralne
- zajęcia
rytmicznotaneczne
- realizacja zajęć
ekologicznych
programu
ogólnopolskiego
„Kubusiowi
Przyjaciele
Natury”

- język angielski
- religia
-program
profilaktyczny
„Poranek
logopedyczny”
-szachy
- program
aktywności
twórczej „Mały
Artysta”

-realizacja zajęć
programu
ogólnopolskiego
„Klub Zdrowego
Przedszkolaka”
-realizacja zajęć
międzynarodoweg
o projektu
edukacyjnego
„Mały Miś
w świecie wielkiej
literatury”
-realizacja
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- język angielski
- religia
- hipoterapia
- pływanie
- plastyczne
- logopedia
- teatralne
- muzycznorytmiczne
- szachowe

- religia
- j. angielski
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innowacji
pedagogicznej
„Jestem Polakiem
małym patriotą”

Przedszkola niepubliczne
Liczba
Ilość oddziałów
wychowanków

Lp.

Nazwa przedszkola

1.

Katolickie Przedszkole
Niepubliczne ZSS im. Bł.
E. Bojanowskiego

84

2.

Prywatne Przedszkole
,,Pod Nutką"

111

Razem

W tym
integracyjnych

Ilość nauczycieli

-

7

4
5

195

12

-

9

0

19

Szkoły podstawowe i gimnazja
SP 1

SP 2

SP 3

SP 4

Ilość uczniów

597

578

293

310

Ilość oddziałów

29

25

15

13

Ilość 6-latków w kl. I

0

1

1

3

Ilość nauczycieli

65

52

37

37

Wykształcenie
wyższe mgr

63

52

36

37

wyższe zawodowe

2

0

1

0

Awans zawodowy
dyplomowany

47

38

21

32

mianowany

3

8

9

4

kontraktowy

6

5

7

1

stażysta

9

1

0

0

Nauczane języki
obce

- jęz. angielski
- jęz. niemiecki

- jęz. angielski
- jęz. niemiecki

- jęz. angielski
- jęz. niemiecki

- jęz. angielski
- jęz. niemiecki

Ilość godz zajęć
pozalekcyjnych

22

102

39

55

Stan księgozbioru
w bibliotece

15449

11036

5 317

14948

Ilość zapisanych do
świetlicy i godz.
otwarcia

100

115

73

80

6:30 – 16:00

6:30 - 16:00

7:00 - 16:00

6:45 - 16:00

Ilość dożywianych

285

251

175

150
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Ilość stanowisk
w pracowni
komputerowej

25

48

24

25

Pracownia
multimedialna

1 (jęz. obcych)

1

1

1

Multimedialne
Centrum Informacji

3 stanowiska

8

4

4

164- programy,
kasety, płyty dvd

135 programy, płyty,
audiobooki

120

85

20

14

11

14

Tablice /Monitory
interaktywne

Niektóre z zajęć pozalekcyjnych w szkołach
(wg stanu z października 2018 r.)

Lp.

Rodzaj/ nazwa zajęcia

Liczba

Szkoła

1

Kółko j. angielskiego

22

SP1, SP2, SP3, SP4

2

Kółko j. niemieckiego

7

SP1, SP2, SP3, SP4

3

Kółko polonistyczne

13

SP1, SP2, SP3, SP4

4

Kółko matematyczne

25

SP1, SP2, SP3, SP4

5

Kółko historyczne

6

SP1, SP2, SP4

6

Kółko chemiczne

2

SP4

7

Kółko biologiczne

5

SP2, SP4

8

Kółko geograficzne

3

SP2, SP4

9

Kółko fizyczne

1

SP4

10

Kółko komputerowe (informatyczne)

2

SP1

11

Kółko muzyczne (instrumentalne)

3

SP2, SP3

12

Kółko plastyczne

3

SP2, SP4

13

Kółko taneczne

5

SP1, SP2

14

Kółko przyrodnicze

13

SP1, SP2, SP3

15

Kółko sportowe

27

SP1, SP2, SP4

16

Kółko wiedzy biblijnej/ religijne

2

SP1, SP3

17

Kółko teatralne

3

SP2, SP4

18

Zajęcia wyrównujące szanse

4

SP1

19

Zajęcia rozwijające w klasach 1-3

8

SP1, SP2

20

Kółko wyrównawcze

4

SP1

21

Badminton lub tenis stołowy

3

SP1, SP4

22

Kółko wokalne

10

SP1, SP2, SP4

23

Zajęcia logopedyczne

19,5

SP1, SP2, SP3

24

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z dysfunkcjami

30

SP2, SP3

25

Kółka przedmiotowe przygotowujące do egzaminów:
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matematyka, j.polski, historia, geografia, chemia,
biologia, j.niemiecki, j.angielski

14

26

Kółka dla uzdolnionych (olimpijskie): chemia,
matematyka, j.niemiecki, geografia, biologia, fizyka

9

SP2

27

Chór

2

SP2

28

Zajęcia świetlicowe rozwijające zdolności
matematyczne i polonistyczne

1

SP1

29

Doradztwo zawodowe

6

SP2, SP3

30

Koło zajęć technicznych

1

SP1

31

Szkolne Kółko Wolontariatu

3

SP2, SP3

32

Kółko szachowe

4

SP2, SP4

33

Kółko dekoratorskie

1

SP4

34

Warsztaty robotyki. Zajęcia z mechatroniki

1

SP4

35

Kółko Miłośników Rydułtów

1

SP4

36

Zajęcia artystyczne

1

SP3

37

Warsztaty filmowe

1

SP4

38

Kółko edukacji wczesnoszkolnej

5

SP4

39

Terapia Pedagogiczna i dyslektyczna – konsultacje
z rodzicami

2

SP4

40

Porady dla rodziców i uczniów

1

SP4

41

Zajęcia z grafiki komputerowej

2

SP2

42

Młodzieżowe koło kabaretowe

2

SP2

43

Koło Młodych Samorządców

1

SP1

44

Kreatywne pisanie

1

SP1

45

Pierwsza pomoc

1

SP1

46

Artterapia

5

SP1

W Szkole Podstawowej nr 2 realizowane są innowacyjne zajęcia pozalekcyjne:
1. "Matematyka i zajęcia techniczne w klasach I-III gimnazjum. Klocki lego nie tylko bawią"
2. "Dziedzictwo kulturowe naszego miasta - informatyka i języki obce w służbie lokalnej społeczności.
Regionalizm w klasach I-III gimnazjum"
3. „Pokaż nam swój język” (kl. IVb)
4. Terapia poprzez sztukę „W rytmie i w kolorze”
5. "Czelodka- dom pełen muzy"

W Szkole Podstawowej nr 4 realizowane są innowacyjne zajęcia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

"Z gitarą przez życie"
„Od Małej do Wielkiej Ojczyzny”
„Moja przygoda z teatrem”
„English every day. Z językiem angielskim na co dzień”
„Możesz więcej niż myślisz – programowanie dla każdego”
„Rydułtowy. Kocham je, bo... moje”
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Inne placówki oświatowe
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Rodzaj prowadzonych zajęć
Lp.

Nazwa koła

Liczba uczestników

Liczba grup

1

Klub Taneczny – Taniec Towarzyski
(Sempre) – zajęcia odwołane do 5.10.2018r.

16

1

2

Zespoły taneczne
(Klarnetki Mini Nowe, Klarnetki Mini, Klarentki)

40

3

3

Małe formy teatralne w języku angielskim

43

4

4

Gry i zabawy w języku angielskim

7

1

5

Zespoły muzyczne

50

6

6

Zajęcia plastyczne

32

2

7

Zajęcia z komputerem

41

3

8

Koło teatralne – zajęcia zawieszone

22

2

9

Klub „Bielik” i Klub „Orlik”

39

2

10

Klub Malucha

29

2

11

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami profilaktyki
i rekreacji

18

1

12

Koło szachowe

33

2

370

29

RAZEM

Krótki opis zajęć
Lp.

Nazwa koła

Opis

1

Klub taneczny: Sempre

2

Zespoły taneczne: Klarnetki, Klarnetki mini, Zespoły tańca nowoczesnego z podziałem na kategorie
Klarnetki mini nowe
wiekowe.

3

Małe formy teatralne
w j. angielskim

Nauka języka angielskiego poprzez konwersację i odgrywanie
scenek tematycznych z podziałem na kategorie wiekowe
i stopień zaawansowania.

4

Gry i zabawy w języku angielskim

Nauka języka angielskiego poprzez gry i zabawy dydaktyczne

5

Zespoły muzyczne
- instrumentalne
- muzyczne

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
wychowanków w zakresie gry na instrumentach i wokalu.

6

Zajęcia plastyczne

Zajęcia rozwijające zdolności manualne

Zajęcia z komputerem

Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne
wychowanków, ich sprawności umysłowe i uzdolnienia.

7

Zespół tańca towarzyskiego

8

Koła teatralne

Zajęcia rozwijające dziecięce zdolności autorskie i recytatorskie
oraz umiejętności prezentacji na scenie.

9

Koło szachowe

Rozwijanie zainteresowań aktywności twórczej, kształtowanie
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myślenia logiczno - wyobrażeniowego
10

Klub „Bielik”
Klub „Orlik”

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze poszerzone
o profilaktykę uzależnień i promocję zdrowego stylu życia.

11 Klub „Malucha”

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze skierowane dla dzieci 2,3
i 4 letnich, które nie zostały objęte opieką przedszkolną.

12 Zajęcia rekreacyjno - sportowe

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami profilaktyki
i rekreacji.

Liczba nauczycieli ze wskazaniem stopnia awansu oraz kwalifikacji
Lp.
1

Stanowisko
dyrektor

Wykształcenie
mgr p.p

2

nauczyciel – instruktor - 5 osób

mgr p.p

3

nauczyciel – wychowawca świetlicy - 3 osoby

mgr p.p

4

nauczyciel - instruktor, wychowawca świetlicy
- 2 osoby

mgr p.p

Status zawodowy
nauczyciel dyplomowany - 1
nauczyciel dyplomowany – 4
nauczyciel mianowany - 1
nauczyciel dyplomowany – 1
nauczyciel mianowany – 1
nauczyciel kontraktowy - 1
nauczyciel mianowany – 1
nauczyciel kontraktowy - 1

OPP zatrudnia 11 pedagogów

Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach
Rodzaj prowadzonych zajęć
Lp.

Nazwa koła

Krótki opis zajęć

Liczba uczniów

1

Malarstwo
dzieci

2

Wiedza
o sztuce

Zapoznanie się z podstawowymi technikami plastycznymi.
Zajęcia mają na celu rozwinięcie wyobraźni twórczej,
sprawności manualnej dzieci.
ROK I i II – zajęcia są prowadzone w formie wykładu przybliżającego młodzieży zagadnienia i pojęcia podstawowe z tej dziedziny na przestrzeni wieków.
ROK I – zajęcia te są prowadzone w sposób, który możliwie
najlepiej rozwinie umiejętności malarskie i rysunkowe
młodzieży. Podstawą jest zapoznanie się z technikami
malarskimi, historią koloru, jego specyfiki.
ROK II – Uczniowie poznają wiele technik malarskich: obrazy
olejne, akwarele, tempery, pastel, kolaż.
Rysunek prowadzony jest w technikach: węgiel, sangwina
i kredy, ołówek i tusz.
Warsztaty rzeźbiarskie w grupie dziecięcej rozpoczynają się od
rysunku – szkicu, technika dowolna: ołówek, węgiel, kreda,
flamaster itp.

2 grupy po 20
uczniów
razem 40
I rok 20 uczniów
II rok 20 uczniów
razem 40 uczniów
I rok 20 uczniów
II rok 20 uczniów
razem 40 uczniów

Rysunek stanowi szkic do rzeźby. Każde zajęcia zaczynają się od
tej dziedziny sztuki plastycznej, wzbogacając wyobraźnię i kreskę. Technika rysunku dowolna: ołówek, kresa, węgiel, tusz,
flamaster itp. Ze względu na formę wykonywane są prace: wolno stojące (rzeźby pełne), kompozycyjne i oglądane ze wszystkich stron i reliefy (płaskorzeźby), oglądane z jednej strony.
Poznanie unikatowej techniki emalii artystycznej i sposobu jej

I rok 20 uczniów
II rok 20 uczniów
razem 40 uczniów

3

4

5

Rysunek
i malarstwo

Rzeźba
i ceramika
dzieci
Rzeźba
młodzież
ROK I, II

6

Emalia
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7

artystyczna

wykonywania.

Grafika
artystyczna

Przedmiot prowadzony w pełni przystosowanej do tego pracowni. Młodzież poprzez praktykę i ćwiczenia poznaje podstawowe techniki plastyczne: monotypia, linoryt i wklęsłoryt.

II rok 20 uczniów
razem 40 uczniów
I rok 20 uczniów
II rok 20 uczniów
razem 40 uczniów

Liczba nauczycieli ze wskazaniem stopnia awansu oraz kwalifikacji
Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

1

Dyrektor

dr hab. p. p

2

Nauczyciel (2 osoby)

mgr p. p.

Status zawodowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany – 1
nauczyciel mianowany - 1

Na terenie Rydułtów uczniowie mogą też uczestniczyć w zajęciach Uczniowskich Klubów Sportowych: UKS
Dwójka (judo), UKS Piątka Plus (lekkoatletyka), UKS Ognisko (szachy), UKS Feniks (kolarstwo), UHKS SKAUT
(aikido, judo), a także KS Naprzód (piłka nożna), KS Akademia Piłkarska UNITED (piłka nożna), BUSHI
(karate, jiu-jidsu), UKS MASTER (taekwondo), Rydułtowski Klub Brydża
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4. Ocena funkcjonowania zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w mieście
Rydułtowy
Obrona cywilna obejmuje zadania związane z:
• ochroną ludności, zakładów i urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury,
• ratowaniem i udzielaniem pomocy poszkodowanym w czasie wojny,
• współdziałaniem w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
Szefem obrony cywilnej w mieście jest Burmistrz. Ogólne zasady realizacji zadań obrony cywilnej na
terenie miasta zostają corocznie określone w wytycznych Burmistrza-Szefa Obrony Cywilnej Miasta
Rydułtowy w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na
terenie Miasta Rydułtowy w danym roku kalendarzowym oraz złączniku do wytycznych, szczegółowo
określającym zadania w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć w powyższym zakresie.
Działania w zakresie obrony cywilnej podejmowane na przełomie 2018/2019 r.
W ramach przygotowania planistycznego sporządzono następującą dokumentację:
•
•
•

•

Wieloletni Plan Działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Rydułtowy na lata 2018-2022, uzgodniony ze
Starostą Powiatowym.
Program szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Mieście Rydułtowy na lata 2018
– 2022.
Wytyczne Burmistrza-Szefa Obrony Cywilnej Miasta Rydułtowy w sprawie realizacji zadań w zakresie
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rydułtowy (dokument opracowuje się
corocznie).
Plan przygotowań podmiotów leczniczych Miasta Rydułtowy na potrzeby obronne państwa.

W zakresie organizacji formacji obrony cywilnej działania polegały na bieżącej współpracy z Wojskowym
Komendantem Uzupełnień w Rybniku.
W zakresie utrzymania magazynów sprzętu obrony cywilnej przeprowadzono inwentaryzację magazynów
OC, w wyniku której dokonano przeklasyfikowania sprzętu, urządzeń i materiałów z uwagi na ich zły stan
techniczny. Większość sprzętu została zakwalifikowana do kategorii V co oznacza brak zdatności do użycia
i konieczność jego likwidacji.
W zakresie utrzymania punktów zabiegów sanitarnych w roku 2018 podjęto działania, które doprowadziły
do formalnej likwidacji i wykreślenia z ewidencji Wojewody Śląskiego punktów zabiegów sanitarnych
i punktu odkażania odzieży na terenie Miasta (Ciepłownia Rydułtowy) z uwagi na to, że nie spełniają
wymogów określonych przez wojewodę w związku z brakiem możliwości zachowania ciągu
technologicznego
do
przeprowadzenia
zabiegów
specjalnych.
W zakresie budowli ochronnych, z uwagi na ich brak na terenie miasta doraźne ukrycie mieszkańców przed
bezpośrednim zagrożeniem realizowane będzie w oparciu o piwnice w prywatnym budynkach mieszkalnych.
W celu ukrycia dzieci i młodzieży szkolnej wykorzystane zostaną pomieszczenia piwniczne obiektów
oświatowych na terenie miasta.
W ramach szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony opracowano i rozpowszechniono w 208
egzemplarzach broszurę opisującą sposoby postępowania na wypadek wystąpienia określonych zagrożeń
i zdarzeń kryzysowych.
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Zarządzenie kryzysowe obejmuje zadania związane z:
• zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
• koordynacją walki z epidemiami,
• skażeniem środowiska,
• katastrofami naturalnymi i innymi zagrożeniami ujętymi w Planie Zarządzania Kryzysowego,
• koordynowaniem działań związanych z monitorowaniem, planowaniem i reagowaniem na występujące
zagrożenia,
• nadzorem nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludności,
• współdziałaniem z podmiotami prowadzącymi akcje z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
w tym m. in. ze Strażą Miejską , Policją, Strażą Pożarną oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku,
• pracami w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Działania w zakresie zarządzania kryzysowego podejmowane na przełomie roku 2018/2019
W ramach przygotowania planistycznego opracowano następującą dokumentację:
•
•
•
•
•

Plan zarządzania kryzysowego,
Procedury reagowania po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP,
Plan operacyjny ochrony przed powodzią,
Procedury do planu działań krótkoterminowych,
Procedury udzielania pomocy osobom użytkującym w warunkach domowych specjalistyczne
urządzenia medyczne.

W ramach współpracy ze służbami mundurowymi - Strażą Pożarną, Policją , jednostkami Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz Wojskową Komendą Uzupełnień – podejmowano szereg działań, m. in. przekazano
Policji środki finansowe w kwocie 1.000 zł na zakup materiałów profilaktycznych (kolorowanki, książeczki dla
dzieci, breloczki odblaskowe), uczestniczono w szkoleniach i spotkaniach - m.in. z dowódcami struktur WOT,
jednostkami OSP i PSP w ramach ćwiczeń na budynku stacji kolejowej PKP. W miesiącu październiku 2018 r.
przeprowadzone zostało ćwiczenie oparte na pozorowanym wypadku drogowym. Celem ćwiczenia było
sprawdzenie stanu gotowości i współdziałania służb: Policji, PPSP i OSP , ratownictwa medycznego, Straży
Miejskiej i służb miejskich.
W ramach współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego oraz z sąsiednimi gminami dokonano uzgodnień planów, raportowano o stanie
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, niekorzystnych warunkach atmosferycznych, szkodach
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
W ramach funkcjonowania systemu powiadamiania i alarmowania na terenie miasta rozlokowane są 3
syreny alarmowe (teren KWK, ul. Raciborska, OSP Rydułtowy) podłączone do miejskiej centrali,
uruchamiane zarówno z poziomu miasta, jak i poziomu wojewódzkiego i powiatowego.
Naprawy i remonty syren alarmowych dokonywane są na bieżąco. Ostatnia naprawa syren przy ulicy
Raciborskiej i na budynku OSP Rydułtowy wykonana została w grudniu 2018 r.
Ponadto na potrzeby zarządzania kryzysowego obsługujemy radiowy system łączności powiadamiania
Wojewody, w ramach którego pracownicy sekretariatu Burmistrza dwa razy w tygodniu dokonują
sprawdzenia łączności radiowej.
W ramach powiadamiania mieszkańców miasta o sytuacjach i zdarzeniach kryzysowych, jak też
o niebezpiecznych warunkach atmosferycznych funkcjonuje serwis SMS.
Bieżące działanie Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego polega na przyjmowaniu zgłoszeń z terenu miasta
dotyczących sytuacji kryzysowych na dostępnych sześć numerów telefonicznych, z których dwa obsługiwane
są całodobowo.
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Dla zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w sytuacji realnego
zagrożenia uruchamiany jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego celem podjęcia działań
minimalizujących skutki zdarzenia. W dniach od 26 listopada do 15 grudnia w związku z odbywającym się
w Katowicach szczytem klimatycznym wprowadzono na terenie województwa śląskiego pierwszy stopnień
alarmowy ALFA, mający charakter ogólnego ostrzeżenia. W następstwie wprowadzenia alertu w dniu 26
listopada zwołano posiedzenie GZZK, w wyniku którego podjęto szereg działań polegających m. in. na
wzmocnieniu kontroli obiektów użyteczności publicznej, instalacji alarmowych i przepustowości dróg
ewakuacyjnych w budynkach oraz monitorowaniu stanu bezpieczeństwa IT w urzędzie. W czasie trwania
alertu składano co drugi dzień meldunki sytuacyjne do WCZK w Katowicach.
Magazyn przeciwpowodziowy i działania w ramach Akcji Zima 2018/2019
Na potrzeby reagowania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych Zakład Gospodarki Komunalnej posiada
przyczepę z wyposażeniem sfinansowanym ze środków przeznaczonych na obronę cywilną.
Wyposażenie przyczepy przedstawia poniża tabela:
L.p.
Nazwa produktu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26.
27.
28.

Ilość

Gwoździe bud 4.0x100
Kołki rozporowe 8*80 wbijane
Kołki rozp. 10*100 wbijane
Łopata szpadel opr
Łopata piaskowa
Siekiera 1000 gr juko
Młotek 2,0 kg
Młotek 5,0 kg
Łom wyciągacz 600
Kpl. Kluczy płasko-oczko
Nóż monterski
Pas transp. 6m*50+haki
Pas transp. 5m*25+haki
Wkrętarka SB 18 walizka
Szlifierka 230 mm 2200w
Przedłużacz Pz-4z/stm 25m3*1
Przedłużacz Pz-4z/ot 40m 3*1,5
Linka pleciona 6mm
Młotek ciesielski
Pojemniki na sprzęt
Agregat prądotwórczy
Motopompa
Łaty drewniane
Piła spalinowa
Kanister blaszany 20l.
Wąż ssawny
Wąż tłoczny 52
Plandeki

2
1 (100)
1 (100)
4
4
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
200
2
8
1
1
50 (6*4mm)
1
1
2
2
18

Jm
kg
pacz
pacz
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kpl.
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
mb
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt.
szt.
szt.

W ramach przygotowań do akcji zima 2018/19 Zakład Gospodarki Komunalnej od 1 listopada 2018 r.
utrzymuje 12-godzinny cykl pracy dla brygad pozostających w całodobowej gotowości do podjęcia działań
związanych z zimowym utrzymaniem miasta. W ramach taboru samochodowego w dyspozycji pozostają: 2
auta ciężarowe, 3 ciągniki Ursus z pługiem (w tym 2 z rozrzutnikiem), John Deere z pługiem i piaskarką oraz
2 Avanty z pługiem. Pracownicy pomocniczy wspierający pracę sprzętu łopatami, wzywani będą w razie
konieczności do odśnieżania trudno dostępnych miejsc (jak np. zejście na tunel od ul. Mickiewicza), czy do
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odśnieżania chodników z pozostałości pracy sprzętu (np. odśnieżenie przejść dla pieszych ze zwałów śniegu
pozostawionych z chodnika lub jezdni). Jeśli zaistnieje konieczność wywożenia śniegu, będzie on składowany
w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika „Barbara” przy ul. Jagiellońskiej.
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5. Działania promocyjne w 2018 r.
W roku 2018 w Mieście Rydułtowy przeprowadzono szereg akcji i działań o charakterze promocyjnym:
- POWIATOWY LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – co roku Miasto Rydułtowy we współpracy z gminami powiatu
wodzisławskiego i Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
organizuje plebiscyt pn. "Lider Przedsiębiorczości". Celem konkursu jest m.in. wspieranie rozwoju lokalnych
firm, wzmacnianie wizerunku przedsiębiorstw, przez promowanie tych, którzy rzetelnie prowadzą
działalność gospodarczą oraz promują etykę w działalności gospodarczej. Przedstawiciele Miasta Rydułtowy
zasiadają w kapitule konkursu. Plebiscyt pozwala wyróżnić zaangażowanie przedsiębiorców w nieustanny
rozwój na rynku, prowadzenie zdrowej konkurencji, wprowadzanie nowatorskich technologii oraz aktywny
udział przedsiębiorców w życiu społecznym. Za rok 2017 nagrodę otrzymała Ciepłownia Rydułtowy sp.
z o.o., jednocześnie władze miasta zaproponowały, by uhonorować tytułem „Powiatowy Lider
Przedsiębiorczości 20. lecia” firmę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
Specjalistyczna i Medycyny Pracy.
- II RYDUŁTOWSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY - od 14 do 16 grudnia 2018 na głównym rynku
w mieście trwała druga już edycja bożonarodzeniowego Jarmarku. Na płycie rynku rozstawiono 10 stoisk
w formie drewnianych domków. Wystawcy oferowali wszystko to, co kojarzy się ze świętami: najróżniejsze
przysmaki i tradycyjne ozdoby. Miasto zbierało propozycje od wystawców zainteresowanych udziałem
w jarmarku, tak by oferta dla potencjalnych nabywców była jak najatrakcyjniejsza. Rynek został przystrojony,
a odwiedzających dodatkowo przyciągnęły wydarzenia kulinarne i muzyczne przygotowane specjalnie na tę
okazję. W świąteczny klimat wprowadzili uczniowie SP 1 w Rydułtowach i chór Lira. Można było podziwiać
kulinarny kunszt Remigiusza Rączki, a gwiazdą sobotniego wieczoru był folkowo-rockowy zespół Bartnicky.
W niedzielę rydułtowscy harcerze na ręce Zastępcy Burmistrza przekazali symbol nadziei i pokoju między
narodami - Betlejemskie Światło Pokoju. Nieco później rynek zmienił się w radosny korowód - Święty Mikołaj
i jego pomocnik zabrali dzieci w podróż w różne zakątki świata, w każdym z nich biorąc udział
w regionalnych tańcach i zabawach. Występ kapeli góralskiej ,,Jontki" był ostatnią, ale jakże tłumnie
wyczekiwaną atrakcją niedzielnego, ostatniego wieczoru rydułtowskiego Jarmarku.
- UROCZYSTE NADANIE NAZWY RONDU STULECIA NIEPODLEGŁEJ - 16 października odbyła się uroczystość
z okazji nadania nazwy nowemu rydułtowskiemu rondu. Jest to prawdopodobnie jedyne takie rondo w kraju
z takim patronem. Hymn państwowy odegrała Orkiestra KWK Rydułtowy a przedstawiciele władz miasta
odsłonili tablicę z nową nazwą. Uroczystość zgromadziła wiele osób związanych z naszym miastem. W
rocznicę jubileuszu uczestnicy uroczystości podkreślali, że realizacja tego projektu jest jedną z form
nowoczesnego patriotyzmu. Obchodzone w ubiegłym roku stulecie odzyskania niepodległości jest doskonałą
okazją do przywrócenia pamięci o wydarzeniach historycznych, przywołuje na myśl wszystkie pokolenia,
które w tragicznym i zarazem bohaterskim stuleciu poświęciły życie za wolność.
- NOWE WYDAWNICTWA - W 2018 roku wydano dwie nowe publikacje. Pierwsza pn. „ŚLĄSKO-POLSKI
PRZEWODNIK ILUSTROWANY PO NAJCIEKAWSZYCH ZAKĄTKACH RYDUŁTÓW”, dzięki narratorowi zabiera
czytelnika w spacer po Rydułtowach. Publikacja na skutek porozumienia między Urzędem Miasta
a Rydułtowskim Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Miasta Rydułtowy jest dostępna w sprzedaży. Druga
z książek pt. „ NA NASZYCH OCZACH. KONTYNUACJA. 26 LAT SAMORZĄDNOŚCI RYDUŁTÓW.” zawiera
najważniejsze wydarzenia na przestrzeni lat 2012-2018. Zawiera fakty, liczby i zdjęcia i stanowi próbę
zmierzenia się z najnowszą historią dokumentując zmiany, jakie zaszły w mieście w ostatnich latach.
- PLENER FOTOGRAFICZNY - 9 czerwca odbyły się warsztaty fotograficzne. W spotkaniu wzięli udział nie
tylko mieszkańcy Rydułtów, ale również okolicznych miejscowości. Każdy znalazł coś dla siebie. Profesjonalna
obsługa udzielała rad na każdym etapie zaangażowania. Niewątpliwie ogromną atrakcją była możliwość
zrobienia zdjęć w budynku PKP. Zdjęcia plenerowe robione były na,,Machnikowcu" i ,,Rafie". Możliwość
wykonywania zdjęć w tak nietypowych miejscach stanowić będzie dla adeptów sztuki fotografii inspirację do
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twórczego eksperymentowania.
- GAZETKA INFORMACYJNA „NA RATUSZU” - co miesiąc ukazuje się biuletyn informacyjny Miasta
Rydułtowy, który zawiera niezbędne i aktualne informacje o wydarzeniach w mieście. Publikowane są
również ciekawe wywiady, sprawozdania z prac burmistrza i obwieszczenia urzędowe. Dodatkowo co
miesiąc każdy czytelnik ma możliwość wzięcia udziału w zabawie pn. „OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU”, która
polega na odgadnięciu obiektu znajdującego się w Rydułtowach jedynie na podstawie przedstawionego
fragmentu. Latem zapraszamy czytelników do zabawy pn. „FOTOLATO”, który polega na przesłaniu zdjęcia
z wakacji z dowolnym numerem gazetki. Wśród nadesłanych zgłoszeń losowane są nagrody w postaci
gadżetów z miejskim logo.
- FESTIWAL GRAFFITI „MURMALADA 2018” - podczas kolejnej edycji festiwalu dla amatorów ulicznej
ekspresji płot na ul. gen. J. Bema przy stadionie Klubu Sportowego ,,Naprzód” Rydułtowy nabrał nie tylko
intensywnych barw, świeżego wyglądu, ale i ciekawych treści. Tym razem tematu przewodniego nie było,
grafficiarze malowali co im w duszy gra. Powstałe obrazy tworzone w przestrzeni publicznej, jedne
z przesłaniem, inne po prostu urozmaicające otoczenie, to już jeden ze znaków rozpoznawczych Rydułtów
- KONTYNUACJA GRY MIEJSKIEJ – w dalszym ciągu zapraszamy zarówno dorosłych jak i dzieci do udziału
w grze miejskiej. To specjalna mapa z zaznaczonymi miejscami do odwiedzenia i listą zadań do wykonania.
Dzięki grze można poznać to, co w Rydułtowach najciekawsze. W zamian za mapę-kartę z kompletem
prawidłowych rozwiązań można otrzymać Certyfikat Odkrywcy Rydułtów, podpisany przez burmistrza miasta
Rydułtowy.
- MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – FACEBOOK – komunikacja z mieszkańcami odbywa się zarówno przez
oficjalną stronę internetową Urzędu Miasta jak i poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook.
Możliwość bardzo szybkiego komunikowania treści, powiadomień przy jednoczesnym bezpośrednim
uzyskaniu odpowiedzi i interakcji z odbiorcami stanowi bardzo cenne narzędzie do sprawowania aktualnego
programu promocji. Co tydzień również zachęcamy użytkowników do korzystania z weekendowych atrakcji
w mieście poprzez publikowanie aktualnych wydarzeń i repertuaru RCK.
- DELEGACJE Z MIAST PARTNERSKICH – podczas ostatnich Dni Rydułtów mieliśmy okazję gościć delegacje
z miast partnerskich – niemieckiego Reken i czeskiej Orlovej. Już w piątek przedstawiciele samorządu
z miejscowości Reken spacerowali ulicami naszego miasta i podziwiali jak wiele się zmieniło od ostatniej
wizyty. Dołączyła do nich w sobotę delegacja z Orlovej, od której pani Burmistrz otrzymała na znak przyjaźni
symbol ich miasta - wielką, drewnianą rzeźbę orła. Władze miasta przy każdorazowej wzajemnej wizycie
podkreślają jak wiele korzyści wynika ze współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami. Wymiana na wielu
płaszczyznach – oświata, bezpieczeństwo, kultura i promocja – są impulsem do rozwoju i adaptowania
najlepszych praktyk.
- GADŻETY Z LOGO MIASTA – MYDEŁKO Z SZARLOTY – władze miasta przy okazji pobytu na wielu
uroczystościach, konkursach i imprezach, którym patronuje Burmistrz Miasta Rydułtowy mają możliwość
wręczać wyróżnionym uczestnikom tych wydarzeń interesujące i wyjątkowe upominki, które zawsze będą
kojarzyć się z naszym miastem. Innowacyjnym przedmiotem jest zamawiane i wyprodukowane
w Rydułtowach mydełko z zatopionym fragmentem z rydułtowskiej hałdy Szarlota. Taki gadżet z pewnością
jest niepowtarzalny a przy tym bardzo estetyczny i praktyczny.
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6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018
W celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi gminy zobowiązane są do dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
1. Charakterystyka gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rydułtowy w roku 2018
1.1. Rodzaje odpadów oraz sposób prowadzenia ich odbioru z nieruchomości
Tabela nr 1 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH BEZPOŚREDNIO
Z NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWA
GRUPA
ODPADÓW

zmieszane
odpady
komunalne

Żużle
i popioły
z budynków
ogrzewanych
paliwem
stałym

jednorodzinn
a

wielolokalowa

BUDYNKI
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

CMENTARZE

1 raz na 2
zgodnie
tygodnie
z częstotliwością
od kwietnia
1 raz
określoną przez
do
na 2 tygodnie
właściciela
nie rzadziej niż
października
od kwietnia do
3 razy w tygodniu
nieruchomości
1 raz
włącznie
października włącznie, 1
w deklaracji,
w miesiącu
i 1 raz
raz na 2 miesiące
lecz nie rzadziej niż
w miesiącu
w pozostałym okresie
1 raz
w pozostały
w miesiącu
m okresie

1 raz w miesiącu w okresie od września do czerwca
włącznie

X

papier
szkło
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
wielomateriał
owe

DOMKI LETNISKOWE
I INNE NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTWANE NA
CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ
ROKU

1 raz
w miesiącu

1 raz w tygodniu

nie rzadziej niż 1
raz
w miesiącu
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nie rzadziej niż
1 raz
w miesiącu

1 raz w miesiącu
w okresie od września
do czerwca włącznie

1 raz
w miesiącu
w okresie od
marca do października
włącznie
i 1 raz na 2 miesiące
w pozostałym okresie
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1 raz na 2
tygodnie
1 raz na 2 tygodnie
Odpady
od kwietnia
od kwietnia do
kuchenne
do
października
ulegające
października
1 raz w tygodniu
włącznie
biodegradacji
włącznie
i 1 raz w miesiącu
i 1 raz
w pozostałym
w miesiącu
okresie
w pozostały
m okresie

X

1 raz na 2 tygodnie
od kwietnia do
października włącznie

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rydułtowy na terenie
nieruchomości stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) worki na odpady o minimalnej pojemności 60 l,
2) pojemniki na odpady o pojemności 80 l,
3) pojemniki na odpady o pojemności 110 l,
4) pojemniki na odpady o pojemności 120 l,
5) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,
6) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,
7) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3.
Odpady zbierane w sposób selektywny gromadzone są:
•

w zabudowie jednorodzinnej - do worków o minimalnej pojemności 60 l i o następującej
kolorystyce, grubości i napisie:

a) niebieski - z napisem ,,Papier" - o minimalnej grubości 50 μm, odpady z papieru, w tym tektury,
odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) żółty - z napisem „Metal, tworzywa sztuczne" - o minimalnej grubości 45 μm, odpady metali, w tym
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
c) zielony - z napisem "Szkło„ - o minimalnej grubości 70 μm, odpady ze szkła, w tym opakowaniowe ze
szkła,
d) brązowy - z napisem "Bio" - o minimalnej grubości 50 μm, odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
•

w zabudowie wielolokalowej - w pojemnikach z zachowaniem wymaganej kolorystyki oraz napisu.

Od września 2015 r. w Rydułtowach funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który
zlokalizowany jest przy ul. Jesionowej.
W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą oddawać do
PSZOK-u wymienione poniżej rodzaje odpadów zbieranych selektywnie:
•

papier,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe,
metale,
szkło,
odpady niebezpieczne (odrębnie każdy rodzaj), w tym w szczególności: przeterminowane leki,
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym również niekompletny),
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony (w tym również z ciągników rolniczych),
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z remontów wykonywanych we
własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub
rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji
architektoniczno-budowlanej przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
odpady zielone (przyjmowane luzem),
odpady komunalne ulegające biodegradacji inne niż wymienione powyżej, takie jak: drewno nie
zawierające substancji niebezpiecznych, oleje i tłuszcze jadalne.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony były również odbierane „u źródła” tzn. sprzed
posesji:
• z gniazd w zabudowie wielolokalowej 1 raz w miesiącu,
• z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 1 raz w roku w terminie zgodnym z harmonogramem.
Mieszkańcy Miasta Rydułtowy przeterminowane leki mogą wrzucać również do specjalnie przygotowanych
pojemników, które są wystawione w aptekach na terenie miasta, na podstawie umów zawartych pomiędzy
Miastem Rydułtowy a poszczególnymi aptekami.
1.2. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu
Miasta Rydułtowy
Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w roku 2018 była nadal firma
"Naprzód" Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Raciborskiej 144 B w Rydułtowach. W ramach przedmiotowej
umowy odbierane były następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a) zmieszane odpady komunalne, papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe,
żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym,
b) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło oraz przeterminowane leki
z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca w ramach ww. umowy odbiera
również przeterminowane leki z aptek i punktów aptecznych.
Firma „Naprzód” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Raciborskiej 144 B w Rydułtowach realizowała również umowę
na odbiór i transport odpadów zielonych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Przedmiotowa umowa została podpisana na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r.
Firma Recykling Południe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybnickiej 155 w Radlinie realizowała usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów z PSZOK-u, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady
komunalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, lampy
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fluorescencyjne, niektóre odpady komunalne ulegające biodegradacji, termometry rtęciowe, inne odpady
niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony. Umowy na świadczenie ww. usług
zostały podpisane na okres od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.
1.3. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust.1 ustawy,
w imieniu, których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy
Miasto Rydułtowy włączyło do nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Wobec
powyższego właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami na rzecz Miasta, a nie zawierają indywidualnej umowy na odbieranie odpadów. Na bieżąco
prowadzona jest weryfikacja rozbieżności w liczbie osób zadeklarowanych przez właściciela nieruchomość,
a liczbą osób zameldowanych na danej nieruchomości m. in. na podstawie wykazów urodzeń oraz danych
pochodzących z ewidencji ludności.
2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone odebrane od właścicieli nieruchomości winny być
przekazywane bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem
przypadków określonych w art. 9e ust.1a-1c ustawy. Wojewódzki plan gospodarki odpadami na lata 20162022 dla Regionu III, w skład którego wchodzi Miasto Rydułtowy, wskazuje 7 regionalnych instalacji
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz 11 regionalnych instalacji
przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów.
Tabela nr 2 Wykaz regionalnych instalacji w gospodarce odpadami komunalnymi dla Regionu III woj.
śląskiego
L.p.

Rodzaj instalacji

Nazwa i adres podmiotu
zarządzającego

Adres instalacji

RIPOK – MBP oraz RIPOK - OZiB

KOMART Sp. z o.o.,
ul. Szpitalna 7,
44-194 Knurów

ul. Szybowa 44
44-194 Knurów

RIPOK – MBP oraz RIPOK - OZiB

COFINCO POLAND
Sp. z o.o.
ul. Graniczna 29,
40-017 Katowice

ul. Dębina 36,
44-335 Jastrzębie Zdrój

RIPOK – MBP oraz RIPOK - OZiB

Zakład
Gospodarki
ul. Krakowska 315d,
Odpadami S.A.,
43-300 Bielsko Biała
ul. Krakowska 315 d, 43300 Bielsko-Biała

4

RIPOK – MBP oraz RIPOK - OZiB

MASTER-Odpady
i Energia Sp. z o.o.,
ul. Lokalna 11,
43-100 Tychy

5

RIPOK – MBP oraz RIPOK - OZiB

SEGO Sp. z o.o.,

1

2

3
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ul. Lokalna 11,
43-100 Tychy
ul. Oskara Kolberga 65, 44-
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ul. Oskara Kolberga 65, 44- 251 Rybnik
251 Rybnik

6

7

8

9

10

11

12

RIPOK - MBP

Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych „EMPOL”
ul. Rybnicka 125,
Sp. z o.o.,
47-400 Racibórz
os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa

RIPOK – MBP oraz RIPOK - OZiB

BESKID ŻYWIEC
Sp. z o.o.,
ul Kabaty 2,
34-300 Żywiec

RIPOK - OZiB

BEST-EKO
Sp. z o.o.
ul. Gwarków 1
44-240 Żory

RIPOK - OZiB

Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 125,
ul. Rybnicka 125,
47-400 Racibórz
47-400 Racibórz

RIPOK - OZiB

Zakłady
Techniki
Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Okrężna,
ul. Okrężna 5,
44-240 Żory
44-240 Żory

RIPOK - OZiB

RIPOK - OZiB

ul. Kabaty 2,
34-300 Żywiec

ul. Rycerska 101
44-251 Rybnik

Zarząd Zieleni Miejskiej
w Rybniku,
ul. Pod Lasem 64,
ul. Pod Lasem 64,
44-210 Rybnik
44-210 Rybnik

Przedsiębiorstwo Inżynierii
Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Złote Łany 36,
ul. Zdrojowa,
43-200 Pszczyna
43-200 Pszczyna

RIPOK - MBP – regionalna instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych
RIPOK - OZiB – regionalna instalacja do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów
Wszystkie zmieszane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w 2018 r. zostały
przekazane do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych KOMART Sp. z o.. z siedzibą
w Knurowie – instalacja zlokalizowana jest przy ul. Szybowej 44 w Knurowie, natomiast odpady zielone
zebrane w PSZOK-u zlokalizowanym przy ul. Jesionowej zostały przekazane do instalacji „BEST - EKO”
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z siedzibą w Żorach przy ul. Gwarków 1 – instalacja jest zlokalizowana przy ul. Rycerskiej 101 w Rybniku.
3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które obejmują:
1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej tego systemu,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat gmina może również pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do
zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym. (art. 6r ust. 2a ustawy).
W tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano koszty poniesione przez Miasto w 2018 r.
Tabela nr 3 Wykaz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku
2018
Funkcjonowanie systemu gospodarowania
Koszt (zł)
odpadami komunalnymi
Usługa

odbioru

i zagospodarowania

odpadów

3 801 789,54

komunalnych
Funkcjonowanie PSZOK-u
Wydatki

związane

z obsługą

119 476,88
administracyjną

156 817,95

systemu
Amortyzacja PSZOK

29 739,36

RAZEM

4 107 823,73
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1%
4%

3%

Usługa odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych
Funkcjonowanie PSZOK-u
Wydatki związane z obsługą
administracyjną systemu
Amortyzacja PSZOK

93%
Wykres nr 1 Struktura kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku
2018

4. Liczba mieszkańców
Z posiadanych danych meldunkowych wynika, iż liczba osób zameldowanych w mieście Rydułtowy (liczba
osób stale zameldowanych w mieście Rydułtowy + liczba osób stale zameldowanych poza miastem
Rydułtowy, a jednocześnie tymczasowo zameldowanych w mieście Rydułtowy) w dalszym ciągu
charakteryzuje się systematycznym spadkiem i na koniec roku 2018 wynosiła 20 877 mieszkańców. Dla
porównania na koniec roku 2016 liczba mieszkańców wynosiła 21 129 osób, a na koniec roku 2017
kształtowała się na poziomie 20 982 osób. Na podstawie danych pochodzących ze składanych przez
właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczba
ludności faktycznie zamieszkująca miasto w 2018 r. wynosiła 19 071 mieszkańców. Przyczyną rozbieżności
pomiędzy liczbą osób zadeklarowanych, a zameldowanych na terenie miasta może być w szczególności fakt
zamieszkiwania osób na terenie innych gmin, poza granicami kraju jak również okresowym przebywaniem
poza Rydułtowami np. w związku z wyjazdem na studia – rozbieżności pomiędzy liczbą osób
zamieszkujących, a zameldowanych na danej nieruchomości są wyjaśniane w składanych przez właścicieli
nieruchomości deklaracjach.
Większość właścicieli nieruchomości (ponad 94,5 %) zadeklarowało prowadzenie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, przy czym liczba ta jest znacznie wyższa na nieruchomościach zamieszkałych
i stanowi prawie 97,38 % deklarujących. Tendencja ta utrzymuje się od momentu wprowadzenia nowego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Tabela nr 4 Liczba przedłożonych deklaracji
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Nieruchomości:

Liczba (szt.)

W tym: zadeklarowano segregację

1) zamieszkałe

3590

3496

2) niezamieszkałe

298

207

3) stanowiące w części
nieruchomość,
o której
mowa w pkt 1, a w części
nieruchomość
o której
mowa w pkt 2

95

68

Powyższe dane obejmują stan na 31 grudnia 2018 r.
5. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
5.1. Struktura odpadów komunalnych odebranych w roku 2018
Na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości ustalono, że w roku 2018 zebrano ponad 9333,94 Mg odpadów, co stanowi wzrost o około
400 Mg w porównaniu do roku 2017.
Podobnie do lat poprzednich dominującymi frakcjami pod względem masy odbieranych odpadów są:
- odpady zmieszane,
- żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym,
- odpady zielone,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Tabela nr 5 Struktura odpadów odebranych z terenu miasta w 2018 r.
MASA ODPADÓW [Mg]

UDZIAŁ W OGÓLNEJ
MASIE ODPADÓW [%]

RODZAJ ODPADÓW

KOD ODPADÓW

PAPIER I TEKTURA

15 01 01

16,25

0,174

SZKŁO

15 01 07

219,38

2,350

ŻUŻLE I POPIOŁY Z BUDYNKÓW
OGRZEWANYCH PALIWEM
ex 20 01 99
STAŁYM

1576,54

16,890

ZMIESZANE ODPADY
OPAKOWANIOWE (TWORZYWA
SZTUCZNE, METALE,
15 01 06, 20 01 39
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE)

437,53

ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE

4533,36

20 03 01

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 20 03 07
INNE ODPADY NIEULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

616,46

20 02 03

124,68
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PRZETERMINOWANE LEKI

20 01 32

0,5

ODPADY KUCHENNE
ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

20 01 08

87,67

0,939

ODPADY BUDOWLANE
I ROZBIÓRKOWE

17 01 07
17 09 04

1015,74

10,882

ODPADY ZIELONE

20 02 01

673,32

7,214

POZOSTAŁE ODPADY
NIEBEZPIECZNE

13 02 08*
15 01 10*
20 01 21*

0,073

0,001

BATERIE I AKUMULATORY

20 01 34

0,102

0,001

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

32,336

0,346

9333,94

100,00

SUMA

0,005

Odpady zbierane w sposób selektywny stanowiły prawie 52 % całkowitej masy odpadów komunalnych
odebranych w roku 2018. Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na kontynuację trendu ograniczania ilości
odbieranych żużli i popiołów z budynków ogrzewanych paliwem stałym z 3 098,28 Mg w roku 2016, poprzez
2 136,34 w roku 2017 do 1576,54 Mg w roku 2018.
Biorąc pod uwagę ilość odebranych „u źródła” odpadów w postaci zmieszanych odpadów opakowaniowych
oraz szkła można zauważyć, że utrzymuje się tendencja malejąca w ilości odbieranego szkła oraz znacząco
wzrosła masa odbieranych zmieszanych odpadów opakowaniowych (ponad 135 Mg względem
poprzedniego roku) (wykres nr 2).
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Wykres nr 2 Masa odpadów selektywnie zebranych w latach 2016-2018
Od 1 listopada 2017 r. obowiązkiem mieszkańców jest wysegregowanie kolejnej frakcji odpadów
komunalnych tj. odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Wprowadzenie nowej frakcji odpadów
wynika ze zmian w przepisach (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów), które zobligowały samorządy
do wprowadzenia jednolitego na terenie całego kraju systemu segregacji odpadów komunalnych. Odpady
kuchenne ulegające biodegradacji odbierane są w pojemnikach na terenie spółdzielni mieszkaniowych oraz
w workach z zabudowy jednorodzinnej. W ramach powyższej frakcji zbierane są: odpady po owocach
i warzywach, resztki żywności, fusy po kawie, herbacie, obierki, skorupki jajek, stare pieczywo, zużyte
ręczniki papierowe. Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów odbierane są nadal tylko w PSZOK-u i nie należy
ich gromadzić w pojemnikach. W roku 2018 zebranych zostało 87,67 Mg odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji.
5.2. Odpady komunalne zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
W 2018 r. właściciele nieruchomości dostarczyli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ponad 1999,931 Mg odpadów komunalnych, co stanowi ponad 21 % całkowitej masy odpadów
komunalnych zebranych z terenu Rydułtów w roku 2018. W porównaniu do roku 2017 do PSZOK-u
przekazano o ponad 200 Mg więcej odpadów. Podstawowymi frakcjami odpadów przekazywanych do
PSZOK-u są odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, które stanowią odpowiednio ponad 33
i 49 % całkowitej masy odpadów odebranych w PSZOK-u w roku 2018. Ilość odpadów budowlanych była
o około 200 Mg wyższa niż w roku 2017 (wykres nr 3).
Tabela nr 6 Struktura odpadów przekazanych do PSZOK-u w roku 2018.
MASA ODPADÓW [Mg]

UDZIAŁ W OGÓLNEJ
MASIE ODPADÓW [%]

RODZAJ ODPADÓW

KOD ODPADÓW

PAPIER I TEKTURA

15 01 01

SZKŁO

15 01 07

4,58

0,229

TWORZYWA SZTUCZNE

20 01 39

3,86

0,193

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 20 03 07

278,78

13,939

11,16

0,558

PRZETERMINOWANE LEKI

20 01 32

0,420

0,021

ODPADY BUDOWLANE
I ROZBIÓRKOWE

17 01 07

995,300

49,767

ODPADY ZIELONE

20 02 01

673,32

33,667

POZOSTAŁE ODPADY
NIEBEZPIECZNE

13 02 08*
15 01 10*
20 01 21*

0,073

0,004
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BATERIE I AKUMULATORY

20 01 34

0,102

0,005

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

32,336

1,617

1999,93

100,00

SUMA

W punkcie odebrano ponadto odpady farb, tuszy, farb drukarskich, kleju, lepiszczy i żywic, urządzeń
zawierających freony, baterie i akumulatory, oleje silnikowe przekładniowe i smarowe, opakowania
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, kwasy, środki ochrony roślin, lamp fluorescencyjnych
i innych odpadów zawierających rtęć, a także przeterminowanych leków oraz zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne, których łączna masa wyniosła około 33 Mg, co jest wartością o 6 Mg wyższą niż w roku
2017.
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Wykres nr 3 Masa odebranych odpadów odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta odpady wielkogabarytowe w roku
2018 odbierane były od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej bezpośrednio sprzed nieruchomości, a z
zabudowy wielolokalowej z gniazd. Ponadto mieszkańcy mogli również oddać odpady wielkogabarytowe do
PSZOK-u. Porównanie ilości odpadów wielkogabarytowych przyjętych w PSZOK-u w latach 2016 – 2018
przedstawia wykres nr 4. Analizując dane przedstawione na wykresie w sposób zdecydowany zarysowuje się
tendencja wzrostowa w ilości przekazywanych do odbioru odpadów wielkogabarytowych. Dla porównania
należy dodać, że w 2018 r. podczas zbiórek „u źródła” zebrano 337,68 Mg, natomiast w PSZOK-u 278,78 Mg.
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Wykres nr 4 Masa odebranych w PSZOK-u odpadów wielkogabarytowych

5.3. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi gminy są zobowiązane do
osiągnięcia następujących wskaźników:
•

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - Pbr [%],

•

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania - TR [%],

•

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła - Ppmts [%].

Analiza danych za 2018 r. wykazała, iż Miasto Rydułtowy osiągnęło następujące wskaźniki dotyczące
gospodarki odpadami komunalnymi:
Tabela nr 5
WSKAŹNIK

POZIOM WYMAGANY

POZIOM OSIĄGNIĘTY

ZREALIZOWANO
(TAK/NIE)

Pbr [%]

co najmniej 50

100

TAK

Ppmts [%]

co najmniej 30

33

TAK

TR [%]

maksymalnie 45

18

TAK

6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz
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powstających z przetwarzania odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
6.1. Zmieszane odpady komunalne
Ponad 48% tj. 4533,36 Mg odebranych w 2018 r. odpadów komunalnych stanowiły zmieszane odpady
komunalne. Natomiast w 2017 r. ilość ta kształtowała się na poziomie 4130 Mg, a w roku 2016 na poziomie

Masa odpadów [Mg]

4015,56 Mg (wykres nr 5).
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Wykres nr 5 Masa zebranych w latach 2016-2018 odpadów zmieszanych (niesegregowanych)
6.2. Odpady zielone
W 2018 r. zmalała względem roku 2017 masa odpadów zielonych przyjętych w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. W 2017 r. masa tych odpadów wynosiła 726,2 Mg, podczas gdy w 2018 r.
673,32 Mg. Odpady zielone stanowiły prawie 7,3 % wszystkich odebranych odpadów komunalnych z terenu

Masa odpadów [Mg]
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Wykres 6 Masa zebranych w latach 2016-2018 odpadów zielonych
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6.3. Powstające z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Odebrane w 2018 r. z terenu Miasta Rydułtowy zmieszane odpady komunalne zostały w całości przekazane
do regionalnej instalacji prowadzonej przez firmę KOMART Sp. z o. o. Powstała w trakcie procesu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania masa pozostałości o kodzie 19 12 12 w ilości 1333,630 Mg została
przekazana do unieszkodliwienia w procesie D5 (składowanie) na składowisku zlokalizowanym przy
ul. Szybowej 44 w Knurowie.
W 2018 r. powstało 7,58 Mg pozostałości z sortowania selektywnie zebranych odpadów, które zostały
przeznaczone do unieszkodliwienia na składowisku odpadów w Dzierżysławiu będącym częścią Modułowej
Stacji Segregacji Odpadów
7. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Analizując potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi należałoby zwrócić
uwagę na zadaszenie oraz zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich gniazd do gromadzenia odpadów
komunalnych w zabudowie wielolokalowej. Uporządkowanie gniazd może mieć pozytywny wpływ na sposób
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Działania zarządców nieruchomości w zabudowie
wielolokalowej powinny objąć również zapewnienie swobodnego dostępu do punktów gromadzenia
odpadów.
Ze względu na wejście w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) od
1 listopada 2017 r. obowiązkiem mieszkańców jest wysegregowywanie kolejnej frakcji odpadów
komunalnych

tj.

odpadów

kuchennych

ulegających

biodegradacji.

Właściciele

nieruchomości

niezamieszkałych zostali zobowiązani do wyposażenia gniazd w pojemniki do zbierania odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji. Zmiany w przepisach spowodowały również konieczność, aby
pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki posiadały odpowiednią kolorystykę oraz były oznaczone
odpowiednim napisem. W związku z powyższym zarządzający spółdzielniami mieszkaniowymi oraz
budynkami użyteczności publicznej zostali zobowiązani do dostosowania się do obowiązujących przepisów
zgodnie z wprowadzonymi przez Ministerstwo Środowiska okresami przejściowymi:
- na wymianę pojemników niespełniających wymogów rozporządzenia na pojemniki we właściwych
kolorach okres przejściowy wynosi 5 lat, czyli najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.
8. Podsumowanie
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok 2018 dotyczy kolejnego roku
obowiązywania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
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Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2018 r. realizowali przedsiębiorcy wybrani
w drodze przetargu - Naprzód Sp. z o. o. z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 144B oraz Recykling
Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie przy ul. Rybnickiej 155.
Od 1 października 2017 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy
założeniu, iż mieszkańcy prowadzą segregację odpadów wynosi 12 zł od osoby, natomiast w przypadku
braku segregacji stawka opłaty wynosi 30 zł od osoby.
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz odpady zielone były przekazywane do regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych dla Regionu III w Planie gospodarki
odpadami dla województwa śląskiego:
•

odpady zmieszane – instalacja przy ul. Szybowej 44 w Knurowie prowadzona przez firmę KOMART
Sp. z o.o.

•

odpady zielone – instalacja przy ul. Rycerskiej 101 w Rybniku prowadzona przez firmę BEST – EKO
Sp. z .o.o.

W roku objętym analizą wzrosła ilość odebranych z terenu Miasta Rydułtowy odpadów komunalnych
z 8 924, 203 Mg w roku 2017 do 9 333,94 Mg w roku 2018 co oznacza, iż wzrosła ilość odpadów
kierowanych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, których zagospodarowanie zostało
przeprowadzone zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701).
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