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Do tradycji należy już, że w połowie roku przedstawiam Państwu raport o stanie gminy w roku
poprzednim. Tym razem raport dotyczy roku 2020. Tym samym wypełniam dyspozycję art. 28aa ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W raporcie zawarte zostały podstawowe informacje
dotyczące realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Starałem się zamieścić także
najważniejsze informacje i dane dotyczące działalności Miasta Rydułtowy w roku 2020. Oczywiście nie
sposób przedstawić informacji kompleksowej. Stąd też pozwólcie Państwo, że oprócz informacji, które
nakazuje zamieścić ustawa, pozwoliłem sobie wybrać informacje, które moim zdaniem najbardziej
charakteryzują moją działalność w 2020 roku.
W naszym mieście, chociaż niewielkim, dzieje się bardzo wiele. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tworzą
naszą małą ojczyznę. Dziękuję także każdemu z osobna, który przyczynił się do powstania raportu.
Zapraszam do lektury dokumentu.
z poważaniem
Marcin Połomski
Burmistrz Miasta Rydułtowy

I Informacja o mieście

Jest rok 2020.
Miasto Rydułtowy od 28 lat cieszy się ponowną samorządnością.
Powierzchnia miasta: ok. 15 kilometrów kwadratowych.
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. – 20108 .
Burmistrzem Miasta jest Marcin Połomski a Przewodniczącym Rady Miasta Rydułtowy Lucjan Szwan.
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 południowo-zachodniej 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 PszczynaOpole oraz linia kolejowa nr 140 łącząca Katowice z Nędzą. Miasto leży w strefie nadgranicznej Czech.

II Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
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1. Strategia Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2016-2025
1. Pełna nazwa strategii

Strategia Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2016-2025
2. Akt prawny (uchwała), którym strategia została przyjęta:

Uchwała nr 17.180.2016 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rydułtowy
na lata 2016-2025
3. Cel przyjęcia 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 specyfikę miasta i wskazując na
indywidualne rozwiązania, odpowiednie do jego charakterystyki, wyzwań i potrzeb. 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.
4. Data ostatniego podsumowania

Sprawozdanie z przebiegu realizacji w roku 2019 Strategii Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 20162025 – sporządzone w 2019 roku
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie strategii

Wydział Rozwoju Miasta
Biuro Urbanistyki i Architektury
6. Szczegółowy opis działań (także realizacji zadań), jakie przeprowadzono w ramach strategii w 2020 roku:

OBSZAR STRATEGICZNY NR 1 – MIESZKAŃCY
Pole operacyjne: Edukacja
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
1. Innowacje Pedagogiczne: 6
„Ekologia i zdrowie Plastuś Ci to powie”, „Spacer z Plastusiem przez świat”, ”Samodzielność,
odpowiedzialność, współpraca czyli spokojna, bezpieczna, radosna i twórcza edukacja –
realizacja koncepcji Planu Daltońskiego w Publicznym Przedszkolu nr 1 im Marii Kownackiej
w Rydułtowach”, „Plastuś na polskich dróżkach”, „Logoplastusie”, „Rosnę zdrowo z Plastusiem na
sportowo”.
2. Programy edukacyjne: 4
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” - program edukacyjny dla przedszkoli poświęcony tematyce
ekologicznej, „Mamo, tato wolę wodę” - program edukacyjny dla przedszkoli, „Klub zdrowego
przedszkolaka”- działania edukacyjne realizowane są w ramach wojewódzkiego programu
edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia”.
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3. Wycieczki:
do biblioteki, udział w spektaklach w RCK, wycieczka do sztolni, wycieczka do młyna, wycieczka
„Stacyjkowo”, „Rajd z Plastusiem”.
4. Nauka j. angielskiego we wszystkich grupach wiekowych.
5. Certyfikat Kreatywny Przedszkolak.
6. Certyfikat Bezpieczne Przedszkole.
7. Certyfikat Przedszkole Przyjazne dzieciom.
8. Certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury.
9. Certyfikat Akademii Zdrowego Uśmiechu.
10. Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zdrowy brzuszek mam – więc o odporność dbam”.
11. Tytuł „Szkoła odkrywcy talentów”.
12. Tytuł „Szkoła dla ekorozwoju”.
13. Tytuł „Przedszkola dla Niepodległej”.
Akcje: „zbieraj baterie”, „Ciepły szalik dla zwierzaka”, „zbieranie plastikowych nakrętek”, „Dzień bez
samochodu”, „Sprzątanie świata”, „Sadzenie drzewa”.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
1. Współpraca ze szkołami i przedszkolami. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: Klubem
Seniora „Sami Swoi”, Kołem Gospodyń Wiejskich w Radoszowach, TMR, Biblioteką Publiczną,
SRH „Czuwaj” Krąg Rydułtowy, Policją, OSP Radoszowy. Nawiązanie współpracy z przedszkolem
w Orlovej.
2. Realizacja programów i projektów: Międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”,
Ogólnopolski Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Czyściochowe przedszkole”, „Z kulturą mi
do twarzy”, „Kreatywny przedszkolak – kreatywne dziecko”, „Marzycielska poczta”, „Mały Miś
w świecie wielkiej literatury”, „Przedszkolaka podróże małe i duże”, „Działaj z impPETem”, „Klub
zdrowego przedszkolaka” przy współpracy z sanepidem w Wodzisławiu Śląskim.
3. Realizacja kampanii - „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” przy współpracy
z WFOŚiGW w Katowicach. Przeprowadzono kampanię informacyjną dla rodziców,
zorganizowano przedstawienie teatralne pt” Chcymy czysty luft”.
4. Realizacja innowacji: „Pomóż mi to zrobić samemu z wykorzystaniem metody Marii Montessorii”
- innowacja realizowane w grupie dzieci 3 – 4 letnich; „Podróże matematyczne” - innowacja
realizowana w grupie dzieci 6- letnich.
5. Praca z dziećmi na podstawie programu „Klucz do uczenia się” - program literacki.
6. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, oraz odwiedzanie różnych miejsc pracy np.
sklep, kopalnia – preorientacja zawodowa.
7. Udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Szkoła do hymnu”, „ Razem na święta”.
8. Udział w akcjach charytatywnych: pomoc dla bezdomnych zwierząt – zbiórka karmy –
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”, zbieranie nakrętek dla Lilianki
„Nakręć się i pomagaj z uśmiechem”, „Piernik dla medyka”, podczas zdalnej edukacji – nagranie
filmu dla medyków oraz zorganizowanie wraz z rodzicami słodkiego poczęstunku dla medyków.
9. Otrzymanie certyfikatu „ Mikołaj dla Hospicjum Cordis” - fundacja Oko w Oko z rakiem.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
1. Realizacja programów: muzyczno-plastyczno-teatralnego dla dzieci;„Mały Artysta”
we wszystkich grupach wiekowych; ”Kubusiowi Przyjaciele Natury”- program edukacyjny dla
przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej; „Poznaję zawody. Planuję swoja przyszłość”,
w ramach którego zorganizowano zajęcia sprzyjające poznawaniu pracy zawodowej rodziców
i osób z najbliższego otoczenia; 3 modułów (Matematyka sensoryczna, Program Literacki,
Konstrukcje); „Klucz do uczenia się”, który uczy dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego
nabywania wiedzy; „W świecie liter”- realizowany w grupie dzieci 5-6 letnich.
2. Wdrażanie innowacji pedagogicznej w grupie starszaków „NEVWRLAND”- Baśniowa zabawa
z językiem angielskim.
3. Realizacja zajęć z j. angielskiego we wszystkich grupach wiekowych.
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4. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci 4-5-6 letnich.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
Koła zainteresowań:
1. Koło plastyczne „Mały Artysta”
2. Koło teatralne „Duża scena nas nie stresuje”
3. Klub szachowy „Mądre głowy”
4. Koło taneczne „Wirujące brzdące”
Realizowane programy i projekty ogólnopolskie:
1. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aguafresh”;
2. Program przedszkolny edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”;
3. Kampania „Cała Polska czyta dzieciom”;
4. Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i zapobiegania próchnicy – „Zdrowe zęby mamy
marchewkę zjadamy”;
5. Program „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”;
6. Program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele natury”;
7. Program edukacyjny „Mamo Tato wolę wodę”;
8. „Razem na święta” kampania pod patronatem MEN;
9. „Przedszkole do Hymnu” pod patronatem MEN.
Zajęcia tematyczne wynikające z realizacji podstawy programowej:
1. Ruch to zdrowie – zajęcia sportowe na hali ROSIR-u w Rydułtowach;
2. Ćwiczymy razem – zajęcia sportowe w przedszkolu pod okiem trenera;
3. Niebezpieczny Smog- zajęcia o tematyce ekologicznej;
4. Myślę wiec jestem – zajęcia szachowe dla dzieci;
5. Matematyka dla Smyka – kształcenie kompetencji matematycznych;
6. Kim będę w przyszłości – poznawanie zawodów i specjalności pracy dorosłych, kształcenie
kompetencji kluczowych;
7. Kącik majsterkowicza - kształcenie umiejętności technicznych, wspieranie wielokierunkowej
aktywności;
8. Realizacja zajęć z j. angielskiego na podstawie własnych programów.
9. Imprezy przedszkole: Dzień Przedszkolaka, Jesienny bal, Spotkanie z Mikołajem, Jasełka
przedszkolne zostały przesłane rodzicom w formie przekazu elektronicznego zachowując zasady
bezpieczeństwa cyfrowego.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
1. Platforma Microsoft TEAMS – zdalna edukacja.
2. Zdalne nauczanie:
1) cyfrowe lekcje;
2) motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu „Aby uczniom chciało się chcieć”. Techniki
motywacyjne;
3) nowe technologie cyfrowe w edukacji;
4) jak pracować z dziećmi po długotrwałym wykluczeniu społecznym.
3. Lekcje koleżeńskie (w zespołach przedmiotowo–samokształceniowych) – wykorzystanie
nowoczesnych metod nauczania oraz IT na lekcji. Wykorzystanie technologii informacyjnych
w różnych obszarach kształcenia, jako pomoc, środek, narzędzie w procesie uczenia się.
1) dostarczanie uczniom: wiedzy na temat zastosowania tych technologii, umiejętności
właściwego korzystania ze źródeł informacji i narzędzi do ich przetwarzania;
2) zrozumienia nowych możliwości jakie daje technologia informacyjna.
4. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów w tym bezpieczne
i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w realizacji podstawy
programowej kształcenia ogólnego; kształcenie umiejętności kodowania i myślenia
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komputacyjnego.
5. Realizacja Planu Rozwoju Szkoły – Wymiar europejski
1) Erasmus+ Akcja AK1 i AK2 – jako wzmocnienie pozycji młodych osób oraz ich zdolności
w zakresie aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Większe umiejętności i kwalifikacje
kadry pedagogicznej oraz nowe narzędzia/metody nauczania.
2) eTwinning. – jako wymiana doświadczeń z nauczycielami krajów Unii Europejskiej w zakresie
stosowania nowatorskich metod i form pracy z uczniem.
6. Szkolenia w ramach programu „KREATYWNIE DO SUKCESU”- Erasmus +, KA1 MOBILNOŚĆ
KADRY - podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej, zwiększenie kompetencji
i umiejętności językowych, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój
kompetencji kluczowych; wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody nauczania, motywujące
ucznia do nauki i kształcące kreatywność, materiały dydaktyczne, poszerzenie i poprawa oferty
edukacyjnej, wdrożenie poznanych dobrych praktyk oraz innowacji.
Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021: „Uczeń w świecie tekstów kultury” – innowacja
z języka polskiego z treściami wiedzy o kulturze i edukacji medialnej; „Młodzi odkrywcy” – innowacja
z chemii i fizyki; „Myśl graficznie” – innowacja z języka polskiego; „Z wizytą u bohaterów literackich”;
„Bajki uczą, bajki bawią, bajki humor Ci poprawią - rozwijamy zainteresowania czytelnicze”.
Realizacja projektów unijnych
1. „Umiem się uczyć” – w ramach Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. „KREATYWNIE DO SUKCESU” – Erasmus+, KA1 MOBILNOŚĆ KADRY.
3. Pogram Erasmus + „Fit 4 life” – jako wzmocnienie pozycji młodych osób oraz ich zdolności
w zakresie aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, zgodnie z postanowieniami traktatu
lizbońskiego w celu zachęcania uczniów do uczestnictwa demokratycznym życiu Europy.
Umożliwia on między innymi wyjazdy uczniów pod opieką kadry nauczycielskiej do zagranicznych
szkół partnerskich biorących udział w projekcie.
4. eTwinning. – jako wymiana doświadczeń z nauczycielami krajów Unii Europejskiej w zakresie
stosowania nowatorskich metod i form pracy z uczniem.
Realizacja projektów edukacyjnych
1. „Kartka dla Polski” – Międzynarodowy Projekt z okazji Święta Niepodległości.
2. „Nie truj sąsiada – III edycja” - ekologiczny projekt edukacyjny.
3. „Zieleń kontra smog” - ekologiczny projekt edukacyjny.
Akcje
1. Realizacja akcji informacyjno - edukacyjnej "Wirusoochrona".
2. Realizacja akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Razem na Święta".
Inne działania - Udział w ogólnopolskich projektach
1. „Lekcja z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”
2. „Mali inżynierowie. Co sprawia, że pomysł działa?”
3. „Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?”
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
1. Od września 2019r. do czerwca 2021r. realizacja projektu „Twórczy i myślący, czyli kreatywni” –
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
projektu realizacja zajęć: Młodzi kreatywni i przedsiębiorczy; Licz z głową; Gra czy nie – gra? zajęcia z języków obcych”; Geografia na czasie– poznaj, doświadcz, zrozum; W laboratorium
fizyki i chemii; Ucz się siebie – zajęcia z doradztwa zawodowego; Efektywna nauka.
2. Innowacje pedagogiczne: „Pokaż nam swój język” (kl. VIb) -23 dzieci; „Dom pełen muzyki.
Czelodka”- 8 dzieci; „W galerii malarstwa” - 49 dzieci; „4,5,6… pro-gra-umiesz!”- z zakresu
programowania dla uczniów klasy IVa - 21 dzieci; „Magiczna moc bajek” - 25 dzieci brało udział
Strona 13

▪ Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2020 rok ▪

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

w projekcie czytelniczym organizowanym przez przedszkole z Jasła.
Wychowankowie oddziału przedszkolnego uczestniczyli również w ogólnopolskim projekcie
edukacyjnym „Podróże jeża ze Zgierza”, który miał na celu wychowanie do wartości oraz
promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. W oddziałach przedszkolnych realizowany
jest także projekt: "Serdeczna karteczka” (70 dzieci).
Organizacja zajęć kształtujących kreatywność z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły we
wszystkich oddziałach na podstawie programu opracowanego przez nauczycieli języka
polskiego, matematyki i języków obcych.
Warsztaty z zakresu robotyki dla wszystkich uczniów w szkole.
Działalność szkolnego Koła Wolontariatu skutkującego znaczącym zaangażowaniem dzieci
i młodzieży w pracę na rzecz innych („Szlachetna paczka”, regularne wizyty w schronisku dla
zwierząt, zorganizowanie, objętego patronatem przez Amnesty International, Maratonu Pisania
Listów, udział w akcji Unicef „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”); za promowanie
wolontariatu wśród uczniów szkoła uzyskała certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”,
przyznany przez Narodowy Instytut Wolności oraz Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Zajęcia sportowe finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (Szkolne Kluby Sportowe)
oraz realizacja programu SKAUT opracowanego przez Instytut Sportu, polegający na obserwacji
i monitorowaniu stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży (kl. 4-8) oraz identyfikacji młodzieży
uzdolnionej sportowo.
Uczestnictwo w programie „Wielka Liga Czytelników”, mającym na celu zachęcenie uczniów do
poznawania nowych książek.
Wycieczki ekologiczne dostosowane do wieku uczniów do: Arboretum Bramy Morawskiej,
Beskidu Śląskiego, Kalet, w których uczestniczyło 198 uczniów.
Realizacja programów: "Szkoła promująca zdrowie", „Trzymaj formę”, „Smak życia, czyli debata
o dopalaczach”, Programu Profilaktyki Czerniaka.

Informowanie na temat edukacji na kierunkach zawodowych oraz edukacji technicznej. Organizacja
spotkania online z przedstawicielami Starostwa Powiatowego na temat możliwości kształcenia
w szkołach powiatu wodzisławskiego, spotkania online z nauczycielem- doradcą zawodowym,
przekazywanie informacji na temat szkolnictwa zawodowego zarówno w formie ulotek i folderów, jak
i w postaci filmików.
Liczne szkolenia nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu oraz
wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną m.in. : "Tworzenie poleceń
i zadań w zdalnym nauczaniu historii", "Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka", "Seplenienie
boczne - diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego" „Seplenienie
międzyzębowe - diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego",
"Ankyloglosja - krótkie wędzidełko języka", „Gałąź, drzewko i chmura, czyli o myśleniu krytycznym na
lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej - praktyczne wskazówki”, „WebQuest – projekt online”,
„Formularz Google”, „Tworzenie padletu”, „Avatary- voki”, „Elektroniczne książeczki: Storyjumper,
WriteReader”, „Prezentacje: Prezi i Emaze”, „Zdalne nauczanie od strony praktycznej. Jak realizować
podstawę programową z matematyki w e-szkole?” ”Wykorzystanie narzędzi informatycznych, w tym
platformy TEAMS w okresie zdalnego nauczania”, „Jak uczyć i oceniać zdalnie? Zdalne nauczanie
w praktyce- wybrane narzędzia i aplikacje internetowe”.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
Innowacje pedagogiczne realizowane w szkole:
1. rytmika w klasie drugiej i trzeciej szkoły podstawowej,
2. „Historyczne wędrówki z książką i legendą po Polsce”,
3. „Zakoduj swoją przyszłość”,
4. „Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?”
5. „Przedszkolne REWOLUCJE” – ZAJĘCIA KULINARNE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM,
6. „CZYTANIE JEST COOL”,
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7.
8.
9.
10.
11.

Myślenie wizualne (sketchnoting) na lekcjach języka polskiego i języka angielskiego,
Poszukujemy wartości i Uczymy dzieci programować,
„ Zobaczyć, zbadać i zrozumieć czyli biologia bez tajemnic”,
„Czytanie może być piękne”,
„Chrześcijaństwo to religia radości – dlatego tańczymy i śpiewamy bo dziecięcym sercem tak
Boga kochamy”,
12. „W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?”,
13. „Spacerem po Polsce”.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
1. Innowacje pedagogiczne (7): „English every day. Z językiem polskim na co dzień”, „Z gitarą przez
życie”, „Teraz Twój ruch!”, „Mistrzowie kodowania. Programowanie dla każdego”, „Rydułtowy moja
mała Ojczyzna”, „Kodowanie na Magicznym Dywanie”, „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”,
2. Projekty edukacyjne uczniów – uczniowie realizują na zajęciach pozalekcyjnych projekty
o tematyce przyrodniczej i informatycznej.
3. Udział uczniów w projekcie UE „Myślę, więc jestem” (nauki matematyczno-przyrodnicze, języki
obce, informatyczne i techniczne).
4. Lekcje języka angielskiego poprzez program Skype ze szkołami z zagranicy.
5. Powołano zespół ds. kompetencji kluczowych. Wyłoniono koordynatora, który zorganizował dla
nauczycieli warsztaty diagnostyczno – rozwojowe, wypracowano roczny plan wspomagania
szkoły.
6. Na zajęciach kreatywnych włączono się akcję pomocy szpitalom – z użyciem drukarki 3D
wytworzono elementy przyłbic.
7. Udział uczniów w konkurach językowych – od klasy I do VIII.
Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego przez psychologa szkolnego - konsultacje
z uczniami i rodzicami.
Informowanie uczniów i rodziców na temat oferty szkół ponadgimnazjalnych, udział w dniach otwartych
szkół ponadpodstawowych, warsztatach zorganizowanych na ich terenie oraz targach edukacyjnych.
PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE
1. Organizacja VI Spotkania Rysunkowego.
2. Warsztaty dla uczniów szkół i przedszkoli z rzeźby.
3. Wystawa świąteczna prac dzieci w MOK Pszów.
4. Przeprowadzanie praktyk studenckich w ramach współpracy w PWSZ Racibórz.
5. Udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych.
6. Udział w jury kadry pedagogicznej.
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020:
1. Szkoła Podstawowa nr 1: Umiem się uczyć (realizacja: 2020-2021; wartość projektu:
351 556,63 zł, w tym dofinansowanie EFS: 298 823,13 zł i budżet państwa: 17 577,84 zł),
2. Szkoła Podstawowa nr 2: Twórczy i myślący czyli kreatywni (realizacja: 2019-2021; wartość
projektu: 117 713,75 zł, w tym dofinansowanie EFS: 100 056,68 zł i budżet państwa:
5 885,69 zł),
3. Szkoła Podstawowa nr 3: Uczymy się i doświadczamy (realizacja: 2019-2021; wartość projektu:
300 931,13 zł, w tym dofinansowanie EFS: 255 791,46 zł i budżet państwa: 15 046,56 zł),
4. Szkoła Podstawowa nr 4: Obserwuję – badam – wiem (realizacja: 2019-2021; wartość projektu:
180 240,00 zł, w tym dofinansowanie EFS: 153 204,00 zł i budżet państwa: 9 012,00 zł),
Realizacja projektów ERASMUS+:
1. Kreatywnie do sukcesu (realizacja: 2020-2022; wartość projektu: 155 075,62 zł, w tym 100%
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dofinansowania)
2. Fit 4 life (realizacja 2019-2021; wartość projektu: 104 895,23 zł, w tym 100% dofinansowania)
3. What a wonderful world (realizacja: 2020-2022; wartość projektu: 92 691,00 zł, w tym 100%
dofinansowania)
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA
Stypendium Burmistrza Miasta Rydułtowy dla najzdolniejszych uczniów - stypendium dla uczniów szkół
podstawowych, ponadpodstawowych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 22 roku życia.
1. Udzielono stypendium dla 44 uczniów na łączną kwotę 14460,00 zł.
Stypendia dla studentów - stypendia socjalne lub naukowe.
Udzielono stypendium dla 4 studentów na łączna kwotę 1 900,00 zł.
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.
Udzielono stypendium dla 60 uczniów na łączną kwotę 60809,60 zł.
Dofinansowanie, przyznano na następujące formy kształcenia:
1. studia podyplomowe – dla 5 nauczycieli;
2. studia uzupełniające magisterskie – dla 1 nauczyciela;
3. studia pierwszego stopnia i jednolite magisterski;e
4. kursy kwalifikacyjne i doskonalące – dla 2 nauczycieli;
5. seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb szkoły
lub placówki – dla 1 nauczyciela.
Szkolenia Rady Pedagogicznej:
1. ,,Pedagogika zabawy”
2. ,,Tańce i zabawy inspirowane polskim folklorem i historią”
3. ,,Neurodydaktyka-techniki twórczego prowadzenia lekcji”
4. ,,Zdalny WF dla nauczycieli szkół podstawowych”
5. ,,Jaki ma motyw, że się uczy – o motywacji dla nauczycieli”
6. ,,Nauka kodowania w przedszkolu”
7. ,,Jak pracować z nastolatkiem”
8. ,,Motywowanie uczniów do nauki. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne”
9. ,,Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów”
Udzielono dofinansowania na doskonalenie zawodowe na łączną kwotę 21 433,51 zł
OBSZAR STRATEGICZNY NR 1 – MIESZKAŃCY
Pole operacyjne: Usługi czasu wolnego
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
1. Zorganizowanie w RCK Rydułtowy „Dnia Babci i Dziadka” - przedstawienie „Chcymy czysty luft”.
2. Od stycznia do marca 2020 w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną dzieci uczestniczyły
w „Lekcjach bibliotecznych”.
3. Udział w powiatowym konkursie recytatorskim” Emocje w otoczeniu dziecka”.
4. Udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewające bajtle”.
5. Udział w wielu konkursach plastycznych powiatowych i ogólnopolskich.
6. Organizacja na teranie przedszkola wiele konkursów m.in. „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Moja
ulubiona postać z bajki”, „Mój przyjaciel pies”.

Strona 16

▪ Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2020 rok ▪

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
1. Udział w programie „Czyściochowe przedszkole”organizowanego przez Firmę Rossman. Celem
prowadzonych zajęć było przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu higieny oraz budowania
odporności organizmu.
2. Zorganizowanie dla wszystkich dzieci spotkania z ratownikami medycznymi. Nauka udzielania
pierwszej pomocy.
3. Realizacja programu promującego zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci „Przyjeciele
Zippiego”.Program uczył różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania
nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonalił relacje dzieci z innymi ludźmi.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Przedstawienie w Rydułtowskim Centrum Kultury pt. „Dlaczego są święta Bożego Narodzenia?”, wspólne
śpiewanie hymnu z okazji Dnia Niepodległości, przedszkolny Dzień Anioła, mikołajki przedszkolaków
i dzieci z klas młodszych, Dni Otwarte dla przedszkolaków, konkurs #cojaczytam, konkurs "Sleeveface,
czyli ubierz się w książkę", udział w zajęciach z cyklu „KinoSzkoła”, wizyty w teatrze- cykl działań pod
nazwą „Sztuka łagodzi obyczaje”.
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
1. Organizacja zimowego wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży w ramach
akcji „Zima w mieście”
2. Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych i opiekuńczo - wychowawczych na kompleksach
boisk „Orlik 2012”.
Podczas zajęć uczestnicy mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje, atrakcją na boiskach były
również warsztaty praktyczne przygotowane przez harcerzy działających przy Izbie Harcerstwa
w Rydułtowach.
3. Wydarzenia z kalendarza imprez oraz festyny rodzinne na RAFIE w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii „Postaw na rodzinę” nie odbyły się w związku z pandemią.
RYDUŁTOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych:
1. imprezy sportowe z okazji Dni Rydułtów: Turniej tenisa ziemnego, Piłkarskie Mistrzostwa Miasta
Rydułtowy i Kolarski Rajd Burmistrza „Poznaj Miasto i okolice”;
2. Mistrzostwa Rydułtów w Lekkiej Atletyce dla rydułtowskich szkół podstawowych organizowane
przez UKS Piątka Plus;
3. Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Rydułtowy w Nieboczowach;
4. Realizacja programu Lokalny Animator Sportu na kompleksach boisk ”Orlik 2012” przy
ul. Kochanowskiego i Mickiewicza (codzienne zajęcia sportowe, turnieje i imprezy sportowe
promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia);
5. Udostępnianie obiektów Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na cele rekreacyjnosportowe: szkołom i przedszkolom, rydułtowskim klubom sportowym i stowarzyszeniom,
mieszkańcom (w ramach zorganizowanych grup nieformalnych).
RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY „FENIKS”
Ilość wydarzeń łącznie: 462
Ilość uczestników łącznie 21415 osób. W tym: 8 koncertów (1812 os.); 13 spektakli (3744 os.), 402
seanse filmowe (7476 os.), 38 innych wydarzeń (8383 os.) Zorganizowano 39 warsztatów online,
1 spektakl online, 2 wydarzenia plenerowe: „IV Jarmark Bożonarodzeniowy w Rydułtowach i „Jedziemy
z muzyką – wesoły autobus w Rydułtowach”.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
1. W styczniu i lutym spotkania grup działających przy rydułtowskiej bibliotece: grupa literacka
„Zwrotka, grupa rękodzieła „Igła z nitką”, grupa numizmatyków.
2. Organizacja on–line ogólnopolskiego Tygodnia bibliotek pod hasłem „Zasmakuj
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w bibliotece”(czytanie on-line, konkursy literackie).
3. Organizacja on-line ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom pt. „Cała Polska czyta
o zwierzątkach”.
4. W dniu 5 września odbyło się Narodowe czytanie „Balladyny” – on-line.
5. We wrześniu i październiku zrealizowano projekt „Covidowy zawrót głowy – czyli spotkania on –
line w rydułtowskiej książnicy”, projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (projekt skierowany dla najmłodszych czytelników tj, spotkania
z ulubionymi bohaterami książkowymi Kicią Kocią oraz Mądrą Myszą oraz dla dorosłych
czytelników „Poranki i wieczory z poezją”oraz warsztaty quillingu).
6. W październiku odbyła się Ogólnopolska Noc bibliotek pt „Klimat na czytanie” – on-line
(spotkanie z autorem Thomasem Arnoldem, oraz gotowanie na ekranie oraz pogawędka
o zdrowym odżywianiu).
7. Grudniowy kalendarz z Thomasem Arnoldem.
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA
1. Organizacja uroczystości państwowych:
a) Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka – symboliczne złożenie wiązanek
przez Władze Miasta (w związku z panującymi obostrzeniami, na wprowadzenie których
miała wpływ panująca sytuacja epidemiczna);
b) Święto Niepodległości – uroczysta msza święta oraz symboliczne złożenie wiązanek przez
Władze Miasta.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zlecanie zadań publicznych z zakresu:
a) kultury i sztuki – kwota przyznanych dotacji – 103.260,00 zł;
b) sportu i rekreacji - kwota przyznanych dotacji – 40.000,00 zł;
„małe granty” z zakresu sportu i rekreacji – 1.000,00 zł;
c) pomocy społecznej - kwota przyznanych dotacji – 51.000,00 zł;
d) szkolenia sportowego - kwota przyznanych dotacji – 196 000,00 zł;
e) „Droga do sukcesu” zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej realizowane w ramach
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – kwota przyznanej dotacji 25
000,00 zł (z czego: 20 000,00 zł – 2019, 5 000,00 zł – 2020).
Kwoty stanowią wysokość dotacji przyznanych w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi konkursu na
„Rydułtowika Roku”. Uroczyste nadanie tytułu 2 laureatom miało miejsce 12 września.
4. Wyróżnienie najlepszych sportowców Miasta Rydułtowy za sukcesy osiągnięte w roku 2019
- wręczono 59 statuetek „Rydułtowskich Wiktorii” - 4 wyróżnienia drużynowe, 55 wyróżnień
indywidualnych (z uwagi na obowiązujące rygory sanitarne, wręczenia odbywały się cyklicznie,
w małych grupach, w IV kwartale 2020 r.)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zlecanie zadań publicznych z zakresu zdrowia – kwota
przyznanych dotacji 4 000,00 zł.
W ramach współpracy zorganizowano cykl Akcji Honorowego Oddawania Krwi (Miejski Klub Honorowych
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach) oraz cykl zajęć w ramach zadania
realizowanego przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół NOWSI Radoszowy w Rydułtowach „Rydułtowskie kobiety dalej ćwiczą dla zdrowia”.
Badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia - mammobus z Centrum Onkologii –
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach – w dniach 1-2 września i 28-30 września (teren
przy Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 33)
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Realizacja przez Rydułtowskie Centrum Kultury Feniks wydarzeń kulturalnych:
a) Burzymy czwartą ścianę: wartość zadania 45 517,88 zł (100%
z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”);

dofinansowanie
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b) Objazd teatralny teatru SAFO, spektakl „Jo był ukradziony” (wartość projektu: 62 600,00 zł,
w tym dofinansowanie w ramach programu Teatr Polska: 56 900,00 zł.
2. Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego zrealizowała projekty:
a) „Covidowy zawrót głowy – spotkania on-line w rydułtowskiej książnicy” (wartość zadania
5 900,00 zł., w tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki”: 4 720,00 zł);
b) zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
(priorytet1): wartość zadania: 46 142,86 zł w tym dofinansowanie: 16 150,00 zł.
3. Na boiskach Orlik zatrudnieni byli animatorzy w ramach programu Lokalny Animator Sportu:
a) boisko przy ul. A. Mickiewicza - wartość zadania: 52 795,77 zł, w tym dofinansowanie:
15 600,00 zł
b) boisko przy ul. Radoszowskiej – wartość zadania: 37 200,00 zł, w tym dofinansowanie:
7 200,00 zł
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
1. GAZETKA INFORMACYJNA „NA RATUSZU” - co miesiąc ukazuje się biuletyn informacyjny Miasta
Rydułtowy, który zawiera ktualne informacje o wydarzeniach w mieście. Publikowane są również
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. Jak co roku, również i 2020 zostało przeprowadzone postępowanie
ofertowe mające wyłonić drukarnię,
2. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – FACEBOOK – komunikacja z mieszkańcami odbywa się przez
oficjalną stronę internetową Miasta jak i poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook.
Możliwość bardzo szybkiego przekazywania treści, i interakcji z odbiorcami stanowi bardzo
cenne narzędzie do prowadzenia aktualnego programu promocji. Czas pandemii nie pozwolił na
korzystanie z weekendowych atrakcji w mieście, ale jak tylko powrócimy do „normalnego życia”,
jeszcze bardziej intensywnie będziemy promować aktualne wydarzenia i imprezy oraz repertuar
RCK.
OBSZAR STRATEGICZNY NR 1 – MIESZKAŃCY
Pole operacyjne: Zatrudnienie i przedsiębiorczość
REFERAT KADR I PŁAC
1. Praktyki realizowane w 2020 r.:
a) aplikacja radcowska – 1 osoba,
b) praktyka studencka – 1 osoba,
c) praktyka zawodowa – 1 osoba.
2. Staże realizowane w 2020 r.:
a) 1 staż (rozpoczęty w 2019 r. i realizowany do marca 2020 r.) współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim (IV)” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”;
b) 2 staże (rozpoczęte w 2019 r. i realizowane do lutego i marca 2020 r.) współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób
bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu
Śl. (IV)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś
priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy” Działanie 7.2 „Poprawa zdolności do zatrudnienia
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla
publicznych służb zatrudnienia)”;
c) 2 staże realizowane ze środków Funduszu Pracy (rozpoczęte w 2020 r. i realizowane do
lutego 2021 r.).
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OBSZAR STRATEGICZNY NR 1 – MIESZKAŃCY
Pole operacyjne: Włączenie społeczne
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA
„Klub Seniora – w nim jest moc” (Stowarzyszenie Moje Miasto) - zadanie publiczne z zakresu pomocy
społecznej, kontynuacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w latach 20182019 (w okresie trwałości projektu).
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
a) Szansa – program aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie osiedla Karola
w Rydułtowach (realizacja: 2019-2021; wartość projektu: 509 231,91zł, w tym
dofinansowanie EFS: 432 847,12 zł i budżet państwa: 50 923,19 zł);
b) Droga do sukcesu – program wsparcia rodzin zamieszkujacych lokale socjalne przy ulicy
Barwnej w Rydułtowach (realizacja: 2018-2020; wartość projektu: 184 286,11 zł, w tym
dofinansowanie EFS: 156 643,19 zł i budżet państwa: 14 742,89 zł).
2. Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 projektu: „Przedszkole szansą zrównoważonego rozwoju każdego dziecka”
(realizacja : 2019-2020; wartość projektu: 380 956,00 zł, w tym dofinansowanie EFS:
323 812,60 zł).
3. Dofinansowanie utrzymania miejsc opieki dla dzieci do lat 3 utworzonych w ramach programu
MALUCH – wartość zadania: 30375,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa:
24 300,00 zł).
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Projekt „Szansa” – program aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie osiedla Karola
w Rydułtowach realizowany jest przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału
społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest
wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących
obszary zdegradowane, które zostaną objęte Programem Aktywności Lokalnej tj. 15 osób wraz
z najbliższym 30 osobowym otoczeniem, w tym dzieci (przyjmuje się, że uczestnik wchodzi
w skład 3 osobowej rodziny). Zajęcia trwają w okresie od 1 lutego 2019r. Do 30 listopada 2021r.
(z uwagi na pandemię COVID - 19 wydłużono realizację projektu). Wzmocnieniem zawodowym
zostanie objętych 10 osób, ze wskazanej grupy 15 osób będących uczestnikami projektu.
W ramach projektu w roku 2020 kontynuowane było zatrudnienie animatora społeczności
lokalnej do jego podstawowych zadań należało pobudzanie, motywowanie, mobilizowanie ludzi
oraz całego środowiska do wspólnych działań w celu samodzielnego zaspokojenia ich potrzeb;
rozwój partnerskich relacji w środowisku lokalnym. Z uwagi na pandemię COVID – 19 zajęcia
zostały ograniczone.
2. Animator organizował dla społeczności spotkania animacyjne polegające na wspólnym
opracowaniu potrzeb i zasobów grupy/otoczenia. Efektem jego działania było zorganizowanie 1
imprezy środowiskowej mającego charakter integrujący na os. Karola. Animator prowadzi szereg
działań w ramach "Wakacji na Karliku" mających charakter edukacyjny, turystyczny, ekologiczny
m.in. gry terenowe – miejskie. Rozpoczęto warsztaty z psychologiem z zakresu komunikacji
interpersonalnej. Wartość projektu: 509 231,91zł Dofinansowanie (Europejski Fundusz
Społeczny, Budżet Państwa) 95%: 483 770,31zł, Wkład własny5%: 25 461,60zł.
3. W ramach trwałości projektu „Moc w rodzinie” realizowanego przez Miasto Rydułtowy – Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – tryb konkursowy. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz poprawa funkcjonowania 10 rodzin, 20 młodych
niewydolnych rodziców, 15 osób niesamodzielnych w Rydułtowach w okresie od 01.09.2017r. 30.08.2019 r. Wartość projektu: 289 587,50zł Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny,
Budżet Państwa) 93%: 269 316,37zł, Wkład własny 7%: 20 271,13zł.
W ramach trwałości projektu w roku 2020:
1) kontynuowane było zatrudnienie asystenta rodziny, który udziela wsparcia 10 rodzinom;
2) Klub seniora prowadzony przez organizację pozarządową, wybraną w wyniku konkursu na
realizację zadania publicznego. W ramach klubu realizowano 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). Obecnie finansowany ze środków własnych
gminy.
4. Projekt „Droga do sukcesu– program wsparcia rodzin zamieszkujących lokale socjalne przy ulicy
Barwnej oraz na Osiedlu Karola w Rydułtowach” realizowany jest przez Miasto Rydułtowy –
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne dla poddziałania: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. Projekt
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz poprawa funkcjonowania 6 rodzin tj. 18 os. objętych
asystenturą, 10 rodziców i 10 dzieci w klubie w CUS, 10 dzieci objętych pracą podwórkową.
Projekt realizowany jest od 01.09.2018r. do 29.07.2020r. (z uwagi na pandemię COVID - 19
wydłużono realizację projektu) W ramach projektu w roku 2020:
1) kontynuowane było zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę
w wymiarze 1/2 etatu który udziela wsparcia 6 rodzicom, będących klientami MOPS;
2) organizacja pozarządowa wybrana w drodze konkursu prowadziła działania uliczne w formie
pracy podwórkowej, prowadzone dla dzieci zamieszkujących na ul. Barwnej. W ramach
zadania przeprowadzone były różnego rodzaju zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalne oraz
artystyczne (dostosowywane do możliwości dzieci, ich potrzeby) m.in. zajęcia muzyczne,
zajęcia plastyczne, rękodzieło artystyczne i użytkowe, zajęcia z majsterki. Stworzona została
nieformalna grupa dzieci i młodzieży, w ramach której odbywało się wspólne odrabianie
lekcji szkolnych oraz udzielanie korepetycji;
3) działało Centrum Usług Społecznych adresowane do mieszkańców os. Karola, zlokalizowane
w budynku Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bema 126c. , w ramach którego
działał klub dla dzieci i młodzieży (w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej), którego adresatami są dzieci w przedziale wiekowym 6-18 lat zamieszkujące na
os. Karola i w okolicy, a który proponuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu.
Wartość projektu: 184 286,11zł Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa)
93%: 171 386,08zł, wkład własny7%: 12 900,03zł.
OBSZAR STRATEGICZNY NR 2 – PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Pole operacyjne: Infrastruktura drogowa i komunikacja
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2
1. Zbiórka elektrośmieci, makulatury
2. Udział w akcji „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” przy współpracy
z WFOŚiGW w Katowicach
3. Przeprowadzanie zajęć edukacyjnych „Ciepło systemowe” - jak racjonalnie używać ciepła, na
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podstawie materiałów edukacyjnych Ciepłowni Rydułtowy
4. Podczas zajęć zdalnych dzieci poznawały, jak należy prawidłowo segregować śmieci, miały także
wiele zajęć o tematyce ekologicznej
REFERAT DRÓG I TRANSPORTU
1. W ramach programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 zrealizowano
zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla
pieszych w Rydułtowach” w zakresie wykonania oznakowania poziomego chemoutwardzalnego
w kolorze biało czerwonym na zmodernizowanych w 2019 r. przejściach dla pieszych przy
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, ul. Fryderyka Chopina, ul. Obywatelskiej, ul. Ofiar Terroru.
Koszt zadania 19 999,99 zł.
2. Zadanie „Modernizacja ul. Gajowej urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - montaż
progu zwalniającego, szykan drogowych, wprowadzeniu oznakowania Strefa 30. Koszt zadania
19 986,78 zł.
3. Przy ul. Strefa Gospodarcza zamontowany został próg zwalniający wyspowy celem poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ograniczenie prędkości poruszających się pojazdów.
4. Zamontowano lustra drogowe poprawiające widoczność na ulicach: Barwnej, Dobrej, Podleśnej.
Ustawione zostały barierki drogowe typ olsztyński przy ul. Ofiar Terroru, zabezpieczające wyjście
z parku. Wprowadzono oznakowanie Strefa 30 przy ul. Fryderyka Chopina wraz ze zmianą
oznakowania na skrzyżowaniu z ul. Ofiar Terroru.
5. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Wodzisławskiego na zadanie „Przebudowa drogi
powiatowej nr 5024S (ul. Bohaterów Warszawy) wraz z remontem chodnika” oraz z nadzorem
inwestorskim” Kwota udzielonej dotacji wyniosła 717 010,24 zł.
6. Wymieniono wiatę przystankową na przystanku „Bohaterów Warszawy Orlovska”.
BIURO URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
1. Miasto Rydułtowy od 2012 r. udziela pomocy finansowej dla zadania p.n.: „Projekt Budowy
Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej
w Rybniku”, które powierzone zostało Miastu Racibórz. W roku 2020 udzielono pomocy
w wysokości 974,55 zł. Łącznie planuje się udzielić pomocy w wysokości 324 245,54 zł.
2. Miasto Rydułtowy od 2014 r. udziela pomocy finansowej na realizację zadania projektowego p.n.:
„Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935
w Rydułtowach do połączenia z ul Wodzisławską w Mszanie” które powierzone zostało Miastu
Wodzisław Śląski . W roku 2020 udzielono pomocy w wysokości 8 280,36 zł. Łącznie planuje się
udzielić pomocy w wysokości 230 154,85 zł.
REFERAT INWESTYCJI
1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Ofiar Terroru”. Planowany termin
zakończenia robót budowlanych: 30 czerwca 2021 r. Wartość kosztorysowa inwestycji:
4 896 214,00 zł.
2. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Karola Miarki” wykonano przebudowę
drogi wewnętrznej o długości 183,43 m (odcinek od ul. Strzelców Bytomskich do posesji przy
ul. Karola Miarki 11). Wykonano nawierzchnię drogi i zjazdów z bloczków betonowych, pobocza
utwardzone ażurami i tłuczniem oraz odwodnienie drogi. Roboty wykonane były w terminie od
21 lutego do 21 kwietnia 2020 r. Koszt realizacji zadania wyniósł: 316 777,06 zł.
3. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Zygmunta Krasińskiego” wykonano
remont ulicy Zygmunta Krasińskiego na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Zygmunta
Krasińskiego o długości 159,00 m oraz od ul. Adama Mickiewicza do ul. Ofiar Terroru o długości
218,00 m. Wykonano nawierzchnię drogi z bloczków betonowych, kostki brukowej i płyt
ażurowych wraz z poboczem z kruszywa oraz odwodnienie drogi. Roboty wykonane były
w terminie od 15 kwietnia do 30 października 2020 r. Koszt realizacji zadania wyniósł:
472 428,56 zł.
Strona 22

▪ Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2020 rok ▪

REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
W roku 2020 Miasto Rydułtowy uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, które przeznaczyło na zadanie związane z przebudową ulicy Ofiar Terroru w łącznej
wysokości 1 997 808,00 zł . W roku 2020 wykorzystano z tej kwoty środki w wysokości 780 757,62 zł.
Ponadto na zadaniu „Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy Adama Mickiewicza
(460001S) oraz przebudowa ulicy Świętego Jacka (460115S) w Rydułtowach” wykorzystano środki
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 342 064,35 zł. Łączne dofinansowanie
w latach 2019-2021, wynikające z podpisanej w roku 2019 umowy o dofinansowanie, wynosi:
2 852 678,84 zł.
OBSZAR STRATEGICZNY NR 2 – PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Pole operacyjne: Gospodarka niskoemisyjna, infrastruktura sieciowa i gospodarka odpadami
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
1. Realizacja projektu edukacyjno-ekologicznego „Lekcje Ciepła” - pod patronatem Min. Środowiska
i Ministerstwa Energii. Promowanie ciepła systemowego.
2. Zorganizowanie Rodzinnego Konkursu plastyczno-ekologicznego „Jak mogę powstrzymać
smog ?”
3. Realizacja Programu „Kulturalne przedszkole”.
4. Wyjazd do ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ w Raciborzu. Zorganizowanie warsztatów
terenowych ”Leśne poszukiwania”.
5. Przygotowanie przez dzieci 5-6 letnie teatrzyku ekologicznego dla rodziców pt. ”Oczyść
atmosferę”.
6. W ramach pracy zdalnej prowadzenie zajęć, mających na celu poznanie motywów i sposobów
ochrony powietrza (przy pomocy filmów, bajek i słuchowisk ekologicznych zamieszczonych na
YouTobe.com): bajka „Ekologiczny dom”, film „Lekcja ekologii”, słuchowisko „LOVE LAS”, ”Dlaczego
musimy dbać o czyste powietrze? Czym jest SMOG?”
7. „Walka ze smogiem”- zajęcia edukacyjne. Zapoznanie dzieci z mechanicznymi i naturalnymi
oczyszczaczami powietrza.
WYDZIAŁ EKOLOGII
W 2020 r. 90 mieszkańców złożyło wnioski do Burmistrza Miasta Rydułtowy o uzyskanie dotacji celowej
ze środków budżetu miasta na realizację inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła. Dalszy nabór
wniosków został wstrzymany. Zrealizowane zostały 43 wnioski na kwotę 149 000,00zł. W ramach
wymiany starego źródła ciepła zamontowano:
1) 18 kotłów gazowych,
2) 8 kotłów na biomasę,
3) 2 pompy ciepła,
4) 15 kotłów na ekogroszek.
Miasto Rydułtowy bierze udział w projekcie „Instalacje OZE na terenie Miasta Rydułtowy”. Mieszkańcy
miasta w ramach projektu otrzymują granty finansowe za wykonane instalacje OZE. W ramach
programu wybudowanych ma zostać 341 instalacji w tym: 166 instalacji fotowoltaicznych, 29 instalacji
kolektorów słonecznych, 21 pomp ciepła do c.w.u. oraz 125 kotłów na biomasę. W 2020 r. podpisano 89
umów z grantobiorcami.
Miasto Rydułtowy bierze udział w projekcie „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków
mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego. W dniach od 1-30 września 2020 r.
prowadzony był nabór uzupełniający. W 2020 r. zrealizowano montaż:
1) 19 instalacji PV,
2) 2 instalacji PV wraz z pompami ciepła CWU,
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3)
4)
5)
6)
7)

2 instalacji PV wraz z kotłami na pellet o mocy 10-20 kW,
8 instalacji PV wraz z kotłami na pellet o mocy 21-30 kW,
5 pomp ciepła CWU,
2 kotłów na pellet o mocy 10-20 kW ,
4 kotłów na pellet o mocy 21-30 kW.

Przewidziane do realizacji w 2021 r. (do końca września):
a) 28 instalacji PV (24 miejsca zajęte w ramach uzupełniającego oraz 4 w ramach pierwszego
naboru),
b) 5 pomp ciepła CWU (4 miejsca zostały zajęte w ramach naboru uzupełniającego oraz 1 w ramach
pierwszego naboru),
c) 1 instalacja PV wraz z kotłem na pellet o mocy 21-30 kW,
d) 3 kotły na pellet o mocy 10-20 kW (3 wolne miejsca zostały zajęte w ramach naboru
uzupełniającego),
e) 7 kotłów na pellet o mocy 21-30 kW (5 miejsc zajętych w ramach uzupełniającego oraz
2 w ramach pierwszego naboru).
W 2020 r. mieszkańcy składali wnioski do Burmistrza Miasta Rydułtowy o uzyskanie dotacji celowej ze
środków budżetu miasta na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej biologicznej
oczyszczalni ścieków. Udzielono dotacje do 5 przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 15 000,00 zł.
System gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy obejmuje odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Do końca czerwca 2020 r. systemem objęte były
również nieruchomości niezamieszkałe - uchwałą nr 13.141.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. Rada
Miasta Rydułtowy uchyliła uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W roku 2020 r. została przygotowana ulotka informacyjna informująca o prawidłowych zasadach
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zasadach funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rydułtowy. Ulotki były doręczane do właścicieli
nieruchomości wraz z zawiadomieniami o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
REFERAT INWESTYCJI
Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych
budynkach komunalnych w Rydułtowach”. Inwestycja obejmuje termomodernizację wraz z wymianą
źródła ciepła w 14 budynkach komunalnych położonych przy ulicach: Gen. Józefa Bema 6, 6a, 28, 103a;
Ofiar Terroru 49, 70, 78; Radoszowskiej 123; Plebiscytowej 37; Barwnej 1; Raciborskiej 242, 244, 427.
13 budynków mieszkalnych (za wyjątkiem budynku przy ul. Plebiscytowej 37) zostanie doposażonych
w instalację ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną. Planowany termin zakończenia: I kwartał
2023 rok. Wartość kosztorysowa inwestycji: 9 420 462,00 zł.
Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do
ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją”. Planowany termin zakończenia robót budowlanych
15.10.2021 r. Wartość kosztorysowa inwestycji: 5 732 500,00 zł
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020:
1) instalacje OZE na terenie Miasta Rydułtowy (realizacja: 2017-2022; wartość projektu:
6 899 700,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 6 553 839,18 zł );
2) przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich
termomodernizacją (realizacja: 2017-2021; wartość projektu: 5 732 500 zł, w tym
dofinansowanie ze środków EFRR: 4 150 934,82 zł i budżetu państwa: 488 345,27 zł;
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2. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020 - Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych
w Rydułtowach (realizacja 2019-2023; wartość projektu: 9 420 462,00 zł, w tym
dofinansowanie z Funduszu spójności: 5857 499,67 zł)
3. Rydułtowskie Centrum Kultury Feniks realizowało projekt w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poprawa efektywności
energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury (realizacja: 2019-2021; wartość projektu:
271 404,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 146 412,25 zł )
4. Realizacja projektu „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech”:
1) pierwsza edycja – (7 szt. oczyszczaczy powietrza; realizacja 2020);
2) druga edycja – (6 szt oczyszczaczy powietrza; realizacja 2020/2021).
OBSZAR STRATEGICZNY NR 2 – PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Pole operacyjne: Rozwój infrastruktury społecznej
REFERAT DRÓG I TRANSPORTU
Na wniosek Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wykonano
i przesłano karty inwentaryzacji istniejących i planowanych tras rowerowych na terenie miasta
Rydułtowy wraz z mapą. Dokumentacja ma posłużyć w planowaniu inwestycji związanych z siecią tras
rowerowych na terenie Subregionu Zachodniego
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach modułu 3 programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
(wartość zadania 10 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 80 000,00 zł).
2. Zakup laptopów do zdalnego nauczania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 – działanie 1.1. Zdalna szkoła+ (łącznie 56 laptopów; kwota udzielonych
grantów: 155 000,00 zł).
REFERAT INWESTYCJI
Zadanie inwestycyjne pn.: „Drugie życie – Modernizacja placu zabaw przy ul. Romualda Traugutta”
zrealizowane w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Zmodernizowano plac zabaw
wraz z wkomponowaniem nowych urządzeń zabawowych w istniejące zagospodarowanie terenu tj.:
domku ze zjeżdżalnią, huśtawki kiwak oraz nowym zawiesiem na istniejącej huśtawce.
Koszt realizacji zadania wyniósł: 24 834,50 zł.
Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”. Planowany
termin zakończenia: 2022 rok. Wartość kosztorysowa zadania: 1 000 000,00 zł.
OBSZAR STRATEGICZNY NR 2 – PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Pole operacyjne: Ład przestrzenny
BIURO URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Miasto dokonało wyboru firmy urbanistycznej, która opracuje projekty:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem
MP/1-Z/3, obejmującego teren pomiędzy ulicami: Strefa Gospodarcza, Orlovska, Nowa,
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem
MP/11, obejmującego teren na północ od ul. Raciborskiej, pomiędzy granicą miasta a ul.
Piecowską,
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem
MP/18 – pomiędzy ul. Adama Mickiewicza, Ofiar Terroru do linii kolejowej,
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4. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
W roku 2020 wdrażane były zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji, w szczególności
w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowano projekty:
1) Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku
wodnym Machnikowiec w Rydułtowach (realizacja: 2016-2021; wartość projektu: 8 006 665,46
zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 4 042 157,80 zł i budżetu państwa: 475 547,98 zł);
2) Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec – utworzenie miejsca usług
społecznych II etap (realizacja 2019-2022; wartość projektu: 1 816 141,89 zł, w tym
dofinansowanie EFRR: 1 471 755,35 zł i budżetu państwa: 173 147,69 zł).
REFERAT INWESTYCJI
W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług
społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” wykonano rewitalizację Osiedla
Karola oraz przebudowę terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec.
W ramach rewitalizacji Osiedla Karola wykonano zagospodarowanie terenu wraz z przebudową
kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną oraz wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej.
Wokół budynków wykonano nowe ogrodzenia, opaskę żwirową i drenaż opaskowy, wykonano podesty
przed wejściami do budynków. Na drogach osiedla, wjazdach i dojściach do budynków wykonano nową
nawierzchnię z kostki betonowej, zmodernizowano i ogrodzono plac zabaw, dołożono urządzenia
zabawowe i wykonano bezpieczną nawierzchnię, zamontowano ławki, kosze na śmieci i leżaki
terenowe. Powstało miejsce integracji społecznej mieszkańców, gdzie znajduje się grill terenowy, stoły
piknikowe z siedziskiem, ławki, kosze na śmieci i rabaty kwiatowe. W celu poprawy bezpieczeństwa
zamontowano kamerę monitoringu miejskiego. Roboty zostały wykonane w okresie: od 3 lutego do 30
listopada 2020 r. Koszt realizacji zadania wyniósł: 3 728 787,70 zł.
W ramach przebudowy terenu przy zbiorniku wodnym „Machnikowiec” wykonano kompleksowe
uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w postaci budowy zewnętrznej tężni solankowej wraz
z budową infrastruktury technicznej w postaci: ciągów pieszo-jezdnych, w tym ciągu łączącego teren
inwestycji z ul. Strzelców Bytomskich oraz ścieżkę łączącą teren z Osiedlem Karola, chodników i placów.
Roboty zostały wykonane w okresie od 11 września 2019 r. do 31 lipca 2020 r. Koszt realizacji zadania
wyniósł: 3 841 177,40 zł.
Na realizację zadania „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy
zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” uzyskano dofinansowanie ze środków RPO WSL na
lata 2014-2020.
Realizacja zadań inwestycyjnych pn.::
1. „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsc usług
społecznych – etap II”. Wartość kosztorysowa zadania: 1 816 141,89 zł.
Termin realizacji: 2022 rok
2. „Utwardzenie terenu przy ul. Wojciecha Korfantego”. Wartość kosztorysowa: 200 000,00 zł.
Termin realizacji: 2021 rok
OBSZAR STRATEGICZNY NR 2 – PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Pole operacyjne: Bezpieczeństwo publiczne
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
1. Spotkanie z policjantem, nauka przechodzenia przez pasy i poruszania się w ruchu drogowym.
2. Poznanie najbliższego otoczenia dziecka – wyjście i spacery w obrębie przedszkola.
3. Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
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BIURO OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
1. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – kontynuacja.
2. Dotowanie jednostek OSP w celu udoskonalania procesów ratowniczo-gaśniczych oraz
doposażania w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Kwota dotacji: 32 000,00 zł (OSP
Rydułtowy – 18 000,00 zł, OSP Radoszowy – 14 000,00 zł).
3. Udział jednostek OSP w zadaniach przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2, tj. ciągłe monitorowanie sytuacji, transport żywności, lekarstw do osób
przebywających na kwarantannie, w izolacji domowej, współpraca z innymi służbami na terenie
miasta i powiatu.
OBSZAR STRATEGICZNY NR 2 – PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Pole operacyjne: Atrakcyjność inwestycyjna
BIURO URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
W celu zwiększenia atrakcyjności terenów dla zabudowy inwestycyjnej podjęto opracowanie nowych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla :
1) obszaru oznaczonego symbolem MP/1-Z/3, obejmującego teren pomiędzy ulicami: Strefa
Gospodarcza, Orlovska, Nowa,
2) obszaru oznaczonego symbolem MP/18 – pomiędzy ul. Adama Mickiewicza, Ofiar Terroru do linii
kolejowej,
Uchwalenie mpzp dla obszaru oznaczonego MP/1-Z/3 stworzy możliwości późniejszego
przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości oraz poszerzenia terenów produkcyjnousługowych w stosunku do stanu obecnego. Umożliwi to racjonalne zagospodarowanie i wykorzystanie
terenu składającego się obecnie z wąskich działek dla nowych inwestycji na terenie miasta.
Obszar oznaczony symbolem MP/18 nie był objęty dotychczas mpzp. Jego uchwalenie zapewni
potencjalnym inwestorom pewność co do możliwości jego wykorzystania i rozpoczęcia inwestycji
o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym. Prace planistyczne i procedura sporządzenia obu planów jak
i koniecznych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Rydułtowy
rozpoczęta została w roku 2019, a ich uchwalenie planowane jest w roku 2021.
REFERAT MIENIA KOMUNALNEGO I GEODEZJI
Na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczone są oferty inwestycyjne gruntów przeznaczonych
do zbycia i do zagospodarowania na cele zabudowy mieszkaniowej oraz na cele zabudowy usługowej.
1. Miasto posiada ofertę inwestycyjną pod tereny:
1) zabudowy mieszkaniowo-usługowej
a) przy ul. Boh. Warszawy o łącznej pow. 0,01953
b) przy ul. Raciborskiej o pow. 0,1488 ha
c) przy ul. Spokojnej 2 działki o łącznej pow. 0,0639 ha
2) zabudowy mieszkaniowej
a) przy ul. Niewiadomskiej 6 działek o łącznej pow. 0,5527
b) przy ul. Pietrzkowickiej o pow. 0,0700 ha,
c) przy ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera o łącznej pow. 0,7865 ha
2. Miasto posiada również w swej ofercie inwestycyjnej budynek handlowo – usługowy o pow.
użytkowej 22 m2 przy ul. Jagiellońskiej
Miasto sprzedało działki:
1. pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Marcina Strzody o łącznej powierzchni 0,4606 ha
2. pod zabudowę produkcyjno-usługową przy ul. Strefa Gospodarcza o powierzchni 0,418 ha
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Miasto wniosło w drodze aportu do Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Sp. z o. o. działki pod
zabudowę mieszkaniową przy ul. Ładnej o łącznej powierzchni 3,2788 ha.
OBSZAR STRATEGICZNY NR 3 – ZARZĄDZANIE MIASTEM
Pole operacyjne: Współpraca z otoczeniem
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Udział w projektach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dofinansowanych w ramach RPO
WSL na lata 2014-2020:
1. Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego (realizacja 2019-2021; dofinansowanie dla Miasta
Rydułtowy: 2 627 200,00 zł (EFRR i budżet państwa), składka członkowska celowa: 65 570,88 zł
2. Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (realizacja 2019-2021; dofinansowanie dla
Miasta Rydułtowy: 301 900,00 zł (EFRR i budżet państwa) składka członkowska celowa:
23 328,88 zł)
REFERAT INWESTYCJI
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miastaetap II” w urzędzie zamontowano system pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących. Lokalizacja pętli
obejmuje stanowiska: Sekretariat Burmistrza Miasta Rydułtowy, Kasa, Kancelaria, Ewidencja Ludności
i Działalności Gospodarczej. Wykonano również tablice informacyjne przystosowane dla potrzeb osób
niewidomych i słabowidzących z tłoczonymi napisami alfabetem Braille’a. Koszt realizacji zadania
wyniósł: 70 129,12 zł.
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta”,
budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozbudowano istniejący budynek
urzędu o dodatkowy segment, gdzie zlokalizowano główne wejście do budynku z poziomu terenu oraz
zamontowano windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach rozbudowy
i modernizacji budynku wykonano instalację systemu sygnalizacji pożaru, instalację alarmową
i monitoringu, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wewnętrzną instalację hydrantową,
klimatyzację i system oddymiania nowo wybudowanej klatki schodowej. Na II pietrze istniejącego
budynku zostały wykonane sufity o odporności ogniowej EI30. Zmodernizowano również kotłownię
gazową. Przeprowadzono niezbędne roboty instalacyjne: wod.-kan., elektryczne, centralnego
ogrzewania. Roboty zostały wykonane w okresie od 16.05.2019 r. do 30.11.2020 r. Koszt realizacji
zadania wyniósł: 4 662 226,93 zł.
OBSZAR STRATEGICZNY NR 3 – ZARZĄDZANIE MIASTEM
Pole operacyjne: Standaryzacja procesów
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Opracowanie dwóch dokumentów planistycznych w ramach uczestnictwa w programie „Rozwój
Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021:
1) Planu Rozwoju Lokalnego
2) Planu Rozwoju Instytucjonalnego
2. Realizacja grantu: „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych
w planowaniu przestrzennym/ zwiększenie udziału społeczeństwa w procesie opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” (realizacja: 2020-2021; kwota grantu:
20 000,00 zł)
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OBSZAR STRATEGICZNY NR 3 – ZARZĄDZANIE MIASTEM
Pole operacyjne: Nowoczesna administracja samorządowa
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Realizacja zadania: „ Likwidacja barier architektonicznych w budynku urzędu miasta przy ul. Ofiar Terroru
36 w Rydułtowach” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar B
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wartość
zadania: 31 930,80 zł, w tym dofinansowanie PFRON: 9 086,00 zł)
Podsumowanie:
Zgodnie z art. 10e pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
gmina może opracować strategię rozwoju gminy.
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. Zalecenia Komisji Europejskiej mówią, że każda jednostka samorządowa
swoje działania, a zwłaszcza inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej, powinna podejmować
w oparciu o jasno sformułowany plan długofalowego rozwoju. Profesjonalne budowanie dokumentu
strategicznego wymaga także wdrożenia działań uspołeczniających (konsultacje z głównymi interesariuszami
strategii).
Strategia Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2016-2025 została uchwalona w roku 2016 w oparciu o przepis
art. 18 pkt. 2 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Uchwała nr 17.180.2016 Rady
Miasta Rydułtowy z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 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. 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.
Niniejszy dokument składa się z części programowej, stanowiącej najważniejszy rezultat procesu budowania
Strategii Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2016-2025, zawierającej wizję, misję, obszary strategiczne i cele
strategiczne oraz pola operacyjne. Część programowa zawiera również wskazanie źródeł finansowania, analizę
spójności strategii z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu oraz szczegółową procedurę monitorowania,
ewaluacji i aktualizacji strategii.
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2. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Rydułtowy na lata 2014-2020
1. Pełna nazwa strategii
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rydułtowy na lata 2014-2020
2. Akt prawny (uchwała), którym strategia została przyjęta
Uchwała nr 45.344.2014 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Rydułtowy na lata 2014-2020
3. Cel przyjęcia strategii
Cele strategiczne:
- zapewnienie warunków rozwoju rodziny oraz aktywizacja i włączenie społeczne osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
- zwiększenie bezpieczeństwa oraz dostosowanie zasobu mieszkaniowego gminy do potrzeb
mieszkańców;
- zwiększenie ilości miejsc pracy oraz ich dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
- poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych;
- zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej mieszkańców.
4. Data ostatniej ewaluacji
31 grudnia 2020r.
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie strategii
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach strategii w 2020 roku:
Realizacja celów określonych w strategii ze wskazaniem podmiotu realizującego oraz określonego działania
i liczby osób biorących w niej udział:

1.
2.

3.
4.

5.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej z uwagi na stan epidemii nie zrealizowało żadnych z zaplanowanych imprez
środowiskowych.
Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” podjęło następujące działania:
Zorganizowano wydarzeń kulturalnych łącznie – 462, w których wzięło udział łącznie 21415 osób
w tym: 8 koncerty (1812 osób), 13 spektakle (3744 osób), 402 seansów filmowych (7476 oób.), 39
inne wydarzenia (8383 osób)
Komisariat Policji w Rydułtowach podjął następujące działania:
551 interwencji domowych, w tym 289 interwencji w budynkach wielorodzinnych, a 262
interwencji w domach jednorodzinnych.
Straż Miejska w Rydułtowach podjął następujące działania:
1) Przeprowadzono 408 interwencji;
2) Przyjęto 269 zgłoszeń od mieszkańców;
3) Nałożono 58 mandatów karnych na łączną kwotę 6150 zł (21 drogowych, 37 porządkowych);
4) Przeprowadzono akcję „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły”,
„Akcja znicz”.
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim podjął następujące działania:
Objęto 81 osób rehabilitacją zawodową z terenu miasta Rydułtowy.
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6.

Urząd Miasta Rydułtowy podjął następujące działania:
1) Objęto 19 osób programem „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych
z terenu miasta Rydułtowy”.
2) Zrealizowano 2 projekty z obszaru ochrony zdrowia (Stowarzyszenie Klub Przyjaciół „Nowsi” Polski
Czerwony Krzyż Śląski Oddział Okręgowy – w ramach realizacji zadań publicznych Miasta
Rydułtowy).
3) Organizacje pozarządowe zrealizowały 42 projekty (w dziedzinie kultury i sztuki, sportu i rekreacji,
profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zdrowia, pomocy
społecznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz w zakresie
szkolenia sportowego).
4) 517 470,00 zł środków publiczne przekazano organizacjom pozarządowym na zadania własne
gminy (wraz ze szkoleniem sportowym).

W realizację powyższego programu wpisują się następujące projektu:
Projekt „Moc w rodzinie” realizowany jest przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług
społecznych – tryb konkursowy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu oraz poprawa funkcjonowania 10 rodzin, 20 młodych niewydolnych rodziców, 15
osób niesamodzielnych w Rydułtowach w okresie od 1 września 2017r. Do 30 sierpnia 2019 r. (od 31 sierpnia
2019r – trwałość projektu)
W ramach trwałości projektu w roku 2020 kontynuowane były następujące działania:
• zatrudnienie 1 asystenta rodziny, który udziela wsparcia 10 rodzinom.
• ogłoszenie naboru na 3 rodziny wspierające udzielające wsparcia w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji w rodzinach tego wymagających.
Przeprowadzony został konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej klub seniora. W wyniku konkursu realizację wsparcia w formie klubu seniora powierzono organizacji
pozarządowej - „Moje Miasto”.
Projekt „Droga do sukcesu– program wsparcia rodzin zamieszkujących lokale socjalne przy ulicy Barwnej oraz
na Osiedlu Karola w Rydułtowach” realizowany jest przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych – RIT. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projekty jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu oraz poprawa funkcjonowania 6 rodzin tj. 18 osób objętych asystenturą, 10
rodziców i 10 dzieci w klubie w CUS, 10 dzieci objętych pracą podwórkową. Projekt realizowany był od 1
września 2018r. Do 30 kwietnia.
W ramach projektu, a później trwałości w roku 2020 kontynuowane były następujące działania:
• kontynuowane było zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2
etatu, który udziela wsparcia 6 rodzicom, będącym klientami MOPS.
• organizacja pozarządowa w drodze konkursu prowadziła działania uliczne w formie pracy
podwórkowej dla dzieci zamieszkujących na ul. Barwna. W ramach zadania przeprowadzone były
różnego rodzaju zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalne oraz artystyczne (dostosowywane do
możliwości dzieci, ich potrzeby) m.in. zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, rękodzieło artystyczne
i użytkowe, zajęcia z majsterki. Stworzona została nieformalna grupa dzieci i młodzieży, w ramach
której odbywało się wspólne odrabianie lekcji szkolnych oraz udzielanie korepetycji. Z uwagi na
epidemię COVID-19 zadania zostały ograniczone i realizowane zdalnie.
• Centrum Usług Społecznych adresowane do mieszkańców os. Karola, zlokalizowane w budynku
Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bema 126c, w ramach którego realizowane były:
poradnictwo indywidualne między innymi z zakresu prawa, psychologii;
• klub dla dzieci i młodzieży w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
którego adresatami są dzieci w przedziale wiekowym 6-18 lat zamieszkujące na os. Karola i okolicy,
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a który proponuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Podejmowane działania miały
charakter sportowo-rekreacyjny, kulturalny oraz artystyczny. Polegały na wspólnym odrabianiu lekcji
szkolnych oraz zajęcia wyrównawcze. Działalność klubu propagowała pozytywne wzorce zachowań,
umiejętność funkcjonowania w grupie. Klub działa 20 godzin tygodniowo (średnio 5 dni po 4h
zegarowe). Klub z uwagi na pandemię czasowo zawiesił realizację działań w trybie stacjonarnym
(zajęcia realizowane były zdalnie).
Projekt „Szansa” – program aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie osiedla Karola w Rydułtowach
realizowany był przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 9.1. Aktywna integracja
dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych
zamieszkujących obszary zdegradowane, które zostały objęte Programem Aktywności Lokalnej tj. 15 osób
wraz z najbliższym 30 osobowym otoczeniem, w tym dzieci (przyjmuje się że uczestnik wchodzi w skład 3
osobowej rodziny) w okresie od 1 lutego 2019r. Do 30 kwietnia 2021r. (wydłużony do 30 listopada 2021r.).
Wzmocnieniem zawodowym zostało objętych 10 osób, ze wskazanej grupy 15 osób będących uczestnikami
projektu.
W ramach projektu w roku 2020:
• Kontynuowane było zatrudnienie animatora społeczności lokalnej. Do jego podstawowych zadań
należało pobudzanie, motywowanie, mobilizowanie ludzi oraz całego środowiska do wspólnych
działań w celu samodzielnego zaspokojenia ich potrzeb; rozwój partnerskich relacji w środowisku
lokalnym.
• Animator zorganizował dla społeczności spotkania animacyjne polegające na wspólnym opracowaniu
potrzeb i zasobów grupy/otoczenia. Działania środowiskowe zaplanowane w projekcie z uwagi na
epidemię COVID – 19 zrealizowane zostaną w 2021r.
• Rozpoczęto realizację warsztatów z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej z uwagi na
epidemię zostały zawieszone.
Podsumowanie:
Wybuch epidemii COVID-19 i jej szybkie rozprzestrzenianie się oraz konieczność wprowadzenia obostrzeń
spowodował ograniczenia w funkcjonowaniu szczególnie podmiotów z sektora kultury, co przedłożyło się na ilość
zorganizowanych wydarzeń kulturalnych. Ponadto realizacja większości imprez środowiskowych została
odwołana. Realizacja programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży z uwagi na edukację
w trybie zdalnym została zawieszona. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim objął rehabilitacją
zawodową o ponad 70 % więcej mieszkańców miasta Rydułtów. Epidemia COVID – 19 miało bezpośredni wpływ
na realizację również działań w ramach projektów, zaplanowane działania środowiskowe zostały przeniesione na
rok 2021.
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3. Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów - aktualizacja na lata 2015-2020
1. Pełna nazwa programu
Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów – aktualizacja na lata 2015-2020
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
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”
3. Cel przyjęcia programu
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.
4. Data ostatniej ewaluacji, monitoringu
Monitoring: styczeń 2021 (za rok 2020)
Ewaluacja: kwiecień 2019
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Referat Rewitalizacji i Funduszy Zewnętrznych
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
Sprawozdanie monitoringowe przeprowadzone w styczniu 2021 wykazało realizację w roku 2020
poszczególnych zadań:
1. Rewitalizacja pogórniczego osiedla „Kolonia Karola” przy ulicy Generała Józefa Bema w Rydułtowach
Wydatki poniesione w roku 2020: 3 661 921,36 zł
Zakończono roboty budowlane. W dniu 21 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania.
Cyklicznie składano wnioski o płatność pośrednią. Trwa procedura związana z rozliczeniem projektu w ramach
RPO WSL na lata 2014-2020. Osiągnięto następujące wskaźniki realizacji zadania:
• 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, miejsce integracji społecznej),
• ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów
miejskich: 274,
•
liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 160
2. Poprawa efektywności energetycznej Budynku sali sportowej przy ul. Generała Józefa Bema
w Rydułtowach - projekt zakończony rzeczowo w 2018 roku. W dniu 12 maja 2020 r. - refundacja płatności
końcowej w kwocie 107 688,79 zł. Łącznie w ramach RPO WSL Miasto otrzymało refundację w wysokości:
2 118 166,86 zł, w tym środki EFRR to 1 895 201,91 i środki budżetu państwa: 222 964,95 zł. Z dniem
12 maja 2020 r. rozpoczął się pięcioletni okres trwałości projektu.
3. „Szansa” - program aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie osiedla Karola w Rydułtowach
Zakres podzielono na dwa projekty:
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•

•

część związana z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej (klubu) ujęta została w projekcie „Droga
do sukcesu...” w ramach działania 9.2.2 RPO WSL na lata 2014-2020.
Wydatki w roku 2020: 58 611,69 zł. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie: 43.
W ramach Centrum Usług Społecznych (ul. Gen. J. Bema 126c) realizowano poradnictwo indywidualne
(m.in. z psychologii, prawa), klub dla dzieci i młodzieży (20 godzin tygodniowo dla dzieci i młodzieży
w wieku 6-18 lat z Osiedla Karola i okolicy).
Ponadto w ramach projektu zatrudniono asystenta rodziny (½ etatu dla 6 rodzin będących klientami
MOPS), a także prowadzono działania uliczne przez organizację pozarządową dla dzieci
zamieszkujących lokale socjalne przy ul.Barwnej.
część dotycząca działań środowiskowych ujęta jest w projekcie „Szansa...” - działanie 9.1.2. RPO WSL
na lata 2014-2020.
Wydatki w roku 2020: 48 583,67 zł. Liczba środowisk objętych PAL: 15. Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 30.
Zatrudniony został animator społeczności lokalnej, który zorganizował spotkania animacyjne.

4. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Osiedle Karola 21 (tzw. KONSUM)
Wydatki poniesione w roku 2020: 27 314,00 zł.
Opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację aplikacyjną. Projekt nie przeszedł pozytywnej
oceny formalnej w naborze w ramach RPO WSL 2014-2020.
5. Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją
Wydatki w roku 2020: 92 911,72 zł
W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W dniu 13 maja
2020 r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. W dniu
10 listopada 2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęła refundacja wniosku o płatność pośrednią
w kwocie: 66 233,76 zł.
6. Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym „Machnikowiec” - utworzenie miejsca usług społecznych
Wydatki w roku 2020: 2 634 366,57 zł
Zakończono roboty budowlane związane z I etapem zadania. W dniu 24 sierpnia 2020 r. podpisano protokół
odbioru końcowego, a do użytkowania oddano w dniu 31 sierpnia 2020 r. Uzyskano wskaźnik realizacji
zadania - powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 4,134 ha
W ramach II etapu zadania w dniu 28 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa na dofinansowanie projektu
w ramach RPO WSL poddziałanie 10.3.2.
7. Zielone wyspy miasta - projekt zakończony w 2017 roku.
8. Lepsze jutro - projekt zakończony w 2017 roku.
9. Gotowi na zmiany – projekt zakończony w roku 2019, realizator: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
10. Moja firma – mój sukces – projekt zakończony w roku 2019, realizator: Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śl.
11. Środowiskowy Interfejs Pomocowy – projekt zakończony w roku 2018, realizator: Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śl.
12. KKZ, czyli kształcimy kompetentnych zawodowców
Podmiot wdrażający zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie z uwagi na trudności w pozyskaniu grupy
docelowej.
13. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci szkolnych - klub „Bielik”
Wydatki w roku 2020: 121 523,00 zł.
W 2020 roku w zajęciach brało udział 47 dzieci.
W ramach zadania na Osiedlu Orłowiec prowadzony jest klub „Bielik” czynny od stycznia do sierpnia 2020 r.
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od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 19.00, a w soboty od 9.00 do 14.00. W okresie od
września 2020 r. klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 17.00 (zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze), od 17.10 do 18.40 (zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje), 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.
14. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci 2-4 letnich nie objętych wychowaniem przedszkolnym „OGNISKOWE ISKIERKI” przy klubie „Bielik”.
Wydatki w roku 2020: 9 000,00 zł.
W 2020 roku w zajęciach brało udział 6 dzieci.
OPP prowadził od stycznia do sierpnia 2020 r. 2 razy w tygodniu 2-godzinne zajęcia dla dzieci 2-4 letnich,
które nie zostały objęte opieką przedszkola. Każde dziecko wraz z towarzyszącym mu rodzicem przygotowuje
się do bezstresowego wejścia do przedszkola poprzez naukę i zabawę w grupie rówieśniczej.
15. Festyn rodzinny współorganizowany ze Spółdzielnią Mieszkaniową Orłowiec - “O uśmiech dziecka”
W 2020 r. festyn nie odbył się z powodu pandemii.
16. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci szkolnych - klub „Orlik”
Wydatki w roku 2020: 122 825,00 zł.
W 2020 roku w zajęciach wzięło udział 4 dzieci z Osiedla Karola.
W ramach zadania prowadzony jest klub „Orlik”, czynny od stycznia do sierpnia 2020 r. od poniedziałku do
piątku w godzinach od 14.00 do 19.00, a w soboty od 9.00 do 14.00. W okresie od września 2020 r. klub jest
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 17.00 (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze), od
17.10 do 18.40 (zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje), 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.
17. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci 2-4 letnich nie objętych wychowaniem przedszkolnym „OGNISKOWE ISKIERKI” przy klubie „Orlik”.
Wydatki w roku 2020: 6 387,00 zł.
OPP prowadził od stycznia do sierpnia 2020 r. zajęcia 2 razy w tygodniu (2-godzinne zajęcia dla dzieci 2-4
letnich), które nie zostały objęte opieką przedszkolną. Każde dziecko wraz z towarzyszącym mu rodzicem
przygotowuje się do bezstresowego przejścia do przedszkola poprzez naukę i zabawę w grupie rówieśniczej.
W roku 2020 zajęcia w ramach zadania były realizowane, jednak nie uczestniczyły w nich dzieci z Osiedla
Karola.
18. Festyn rodzinny „U nas na Śląsku”.
Zadanie nie było realizowane w 2020 roku z uwagi na pandemię.
19. Konkurs dotacji dla organizacji pozarządowych
W roku 2020 żadna organizacja nie złożyła oferty w ramach ogłoszonych dwóch konkursów dla organizacji
pozarządowych dotyczących rewitalizacji. W związku z czym nie została udzielona dotacja na ten cel.
20. Utworzenie spółdzielni socjalnej w Rydułtowach
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.
21. Utworzenie świetlicy integracyjnej dla seniorów w Rydułtowach
W 2020 roku w zajęciach wzięło udział 147 seniorów.
22. Poczuć pasję – cykl zróżnicowanych zajęć dla osób bez zatrudnienia
Nie podjęto działań w ramach projektu z uwagi na brak funduszy umożliwiających realizację zadania.
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W ramach zadań uzupełniających wynikających z LPR:
- realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 30 sierpnia 2019 r. projekt „Moc w rodzinie” – od 31
sierpnia 2019 r. znajduje się w okresie trwałości. Wydatki z tego tytułu ze środków własnych gminy wyniosły
w roku 2020: 64 505,69 zł.
Podsumowanie:
Aktualny stan wdrażania projektów zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rydułtów – aktualizacja na
lata 2015-2020 należy ocenić pozytywnie. Pomimo mało istotnych zmian (terminy realizacji, interpretacje
wskaźników) założenia są osiągane. Nie stwierdzono ryzyka braku osiągnięcia zamierzonych efektów wdrożenia
programu - zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Nie stwierdzono znacznych rozbieżności, stąd nie
było konieczności przygotowania propozycji działań naprawczych. Na 22 przedsięwzięcia podstawowe ujęte
w LPR w roku 2020 realizowanych było 9. Łączne wydatki w roku 2020 z tego tytułu wyniosły: 6 783 444,01 zł.
W roku 2020 z uwagi na wystąpienie pandemii nie zrealizowano 2 projektów. Dotychczas w pełni zakończono
6 projektów, jeden projekt oczekuje na pozyskanie środków finansowych i realizację.
Zrezygnowano
z 3 projektów z uwagi na brak grupy docelowej lub brak pozyskania środków finansowych na ich realizację.
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4. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
na terenie Miasta Rydułtowy w roku 2020
1. Pełna nazwa programu
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
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
uchwała nr 13.138.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie programu 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 2020
3. Cel przyjęcia programu
Celem głównym Programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Miasta oraz wzmocnienie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Miastem,
a organizacjami pozarządowymi.
Celami szczegółowymi Programu były:
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.
4. Data ostatniego podsumowania
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować
w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Sprawozdanie z realizacji programu zostanie sporządzone w terminie określonym przez ustawodawcę.
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formie finansowej oraz
pozafinansowej:

1. finansowe formy współpracy:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
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2) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
Wspieranie oraz powierzanie odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, chyba że
przepisy odrębne przewidywały inny tryb zlecenia.
2. pozafinansowe formy współpracy:
1) wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności i współdziałanie w celu
ujednolicenia i harmonizowania tych kierunków,
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących statutowej działalności tych organizacji, w trybie określonym we właściwej uchwale
Rady Miasta Rydułtowy,
3) tworzenie, w razie potrzeby, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i Miasta,
4) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych
5) promocja działalności organizacji pozarządowych poprzez umożliwienie im publikowania
istotnych wiadomości, komunikatów w gazecie lokalnej oraz na stronie internetowej Miasta,
6) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się o środki
spoza budżetu Miasta,
7) organizacja otwartych spotkań pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu
w zakresie prowadzonej przez organizacje działalności statutowej,
8) przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o możliwości pozyskania zewnętrznych
środków finansowych,
9) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Miasta oraz posiedzeniach
Komisji Rady Miasta, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do
zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji.
Jedną z form współpracy była również organizacja konkursu na „Rydułtowika Roku”.
Zakres zadań obejmował wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a dotyczących zadań o charakterze gminnym.
Jako priorytetowe, ustalono natomiast zadania z następujących sfer:

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.
Podsumowanie:
Współpraca Miasta Rydułtowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przybierała charakter
finansowy lub pozafinansowy. Finansowe formy współpracy opierały się na zlecaniu zadań publicznych. Miasto
miało możliwość powierzania lub wspierania realizacji zadań publicznych. Zlecanie mogło odbywać się za pomocą
trybu konkursowego lub z pominięciem procedury konkursu (tryb pozakonkursowy). Rokrocznie Miasto, planując
budżet, zabezpiecza środki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od kilku lat na
stałym poziomie pozostają środki przeznaczone na zadania w dziedzinie kultury i sztuki (140 000,00 zł), sportu
i rekreacji (50 000,00 zł) czy zdrowia (8 000,00 zł). Na stałym poziomie utrzymuje się również pula środków na
realizację zadań z z zakresu szkolenia sportowego (196 000,00 zł). Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom
społeczeństwa, zwiększono środki na realizację zadań w obszarach dotyczących pomocy społecznej, gdzie pula
środków w 2020 roku wyniosła 51 000,00 zł (dla porównania w latach 2018-2019 środki wynosiły
23 000,00 zł) oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, gdzie w roku 2020 na
zadania przeznaczono 12 470,00 zł (2018 - 4 000,00 zł; 2019 – 10 000,00 zł). Dodatkowe środki przeznaczone
zostały na zadania związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej w formie Klubu Seniora oraz prowadzenie
punktu konsultacyjnego dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Czyste
Powietrze”. Łącznie pula środków przeznaczonych w 2020 roku na zlecanie zadań publicznych wyniosła
517.470,00 zł (wzrost o ponad 30 000,00 zł w stosunku do roku 2019). Zwiększyła się również kwota dotacji
przyznanych organizacjom pozarządowym w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta - w 2020 roku wyniosła ona
466 730,00 zł (2018 – 443 350,00 zł; 2019 – 445 840,00 zł). W związku z obowiązującym stanem epidemii,
niektóre podmioty, których projekty zostały zatwierdzone do realizacji, zmuszone były do odwołania części swoich
działań, a co za tym idzie – nie mogły zrealizować proponowanych przez siebie zadań. Wobec tego, część środków
została niewykorzystana i zwrócona do budżetu Miasta. Mimo znacznych trudności, organizacje nie rezygnowały
jednak ze swej aktywności i podejmowały próby realizacji zadań dostosowanych do obowiązujących wymogów.
Świadczy o tym liczba ofert składanych do Miasta w związku z konkursami, która od kilku lat oscyluje na poziomie
43-51 (zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz 6-9 (w przypadku
zadań na podstawie ustawy o sporcie). Wzrosło również zainteresowanie mieszkańców sprawami lokalnymi.
O dużym zaangażowaniu świadczy fakt złożenia w grudniu 2020 r. wniosku o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej. To szczególna i rzadka forma współpracy, w której w imieniu mieszkańców
z wnioskiem występuje organizacja pozarządowa. Dla porównania, w latach 2018-2019 nie korzystano z tej
formy współdziałania. Ciekawym przykładem kooperacji pomiędzy Gminą a trzecim sektorem było również
wprowadzenie do programu jednej z form współpracy pozafinansowej – organizacji konkursu na „Rydułtowika
Roku”. Konkurs ten był organizowany już wcześniej jednak teraz stał się elementem programu i polem do jeszcze
większego współdziałania.
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5. Program zdrowotny „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci
niepełnosprawnych z terenu miasta Rydułtowy”
1. Pełna nazwa programu
Program zdrowotny pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta
Rydułtowy”
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
Uchwała Nr 31.289.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu
zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rydułtowy”
3. Cel przyjęcia programu
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.
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.
4. Data ostatniego podsumowania
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu przez Świadczeniodawcę (tj. Wodzisławski
Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży) za rok 2020 – zgodnie z umową do dnia 15 stycznia 2021 r.
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
Program realizowany był w formie:
• Wczesnej Interwencji
• Ośrodka Dziennego
• Grupowych Zajęć Korekcyjnych
Wczesna Interwencja – zasady udzielania świadczeń zdrowotnych:
• Odbiorcy świadczeń: - dzieci w wieku 0-7 lat
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Częstotliwość – 1 raz w tygodniu dla jednego dziecka - zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia
specjalistyczne, opisane w części „Świadczenia realizowane w ramach programu”
Czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 5 miesięcy.

Ośrodek Dzienny – zasady udzielania świadczeń zdrowotnych:
• Odbiorcy świadczeń – dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat
• Częstotliwość - codziennie dla każdego dziecka - zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia
specjalistyczne, które nie są standardowymi, gwarantowanymi świadczeniami ze środków
publicznych, opisane w części „Świadczenia realizowane w ramach programu”
• 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.
Grupowe Zajęcia Korekcyjne
• Odbiorcy świadczeń – dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat
• Częstotliwość - 1raz w tygodniu dla każdego dziecka - zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia
specjalistyczne w ramach rehabilitacji leczniczej: kinezyterapia, fizykoterpia, hydroterapia.
• Czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 3 miesiące.
W 2020 r. wyłonionym w drodze konkursu świadczeniodawcą był Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii
Dzieci i Młodzieży.
Podsumowanie:
Program zdrowotny pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta
Rydułtowy” został przyjęty uchwałą nr 31.289.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 kwietnia 2017 r. Celem
głównym Programu było zapewnienie jego adresatom możliwości kontynuowania procesu rehabilitacji po
wykorzystaniu gwarantowanych świadczeń zdrowotnych i umożliwienie korzystania z ponadstandardowych form
wieloprofilowego leczenia, rehabilitacji i usprawniania. Program realizowany był w formie: wczesnej interwencji
(odbiorcy świadczeń - dzieci w wieku 0-7 lat), ośrodka dziennego (odbiorcy świadczeń – dzieci i młodzież w wieku
3-18 lat), grupowych zajęć korekcyjnych (odbiorcy świadczeń – dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat). W 2020 r.
wyłonionym w drodze konkursu świadczeniodawcą był Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci
i Młodzieży.

Strona 41

▪ Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2020 rok ▪

6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
1. Pełna nazwa programu
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2024
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
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 uwzględnianiem perspektyw do roku 2024”
3. Cel przyjęcia programu
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.
4. Data ostatniego podsumowania
W roku 2019 wykonano Raport z realizacji Programu za lata 2017-2018
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Biuro ds. Ochrony Środowiska
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
„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. 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:
I. Ochrona klimatu i jakości powietrza.
Cel: poprawa jakości powietrza.
II. Zagrożenia hałasem.
Cel: zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców.
III. Pola elektromagnetyczne.
Cel: ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka i środowiskowe.
IV. Gospodarowanie wodami.
Cel 1: ochrona przed powodzią.
Strona 42

▪ Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2020 rok ▪

Cel 2: dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód.
V. Gospodarka wodno-ściekowa.
Cel 1: optymalizacja zużycia wody.
Cel 2: racjonalna gospodarka ściekowa poprawianie dostępu ludności do kanalizacji.
VI. Zasoby geologiczne.
Cel: racjonalne i efektywne zagospodarowanie zasobami kopalin ze złoża i racjonalna gospodarka
odpadami pokopalnianymi.
VII. Gleby
Cel: ochrona gleb i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi.
VIII. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.
Cel: racjonalna gospodarka odpadami.
IX. Zasoby przyrodnicze.
Cel 1: zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie oraz zachowanie funkcji
ekosystemów i walorów przyrodniczych gminy.
Cel 2: zwiększenie lesistości.
X. Zagrożenia poważnymi awariami.
Cel: 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. W roku 2021 zostanie sporządzony raport z realizacji Programu Ochrony
Środowiska za lata 2019 i 2020. Wówczas podmioty zewnętrzne oraz instytucje przekażą dane, dzięki którym
możliwe będzie określenie poziomu realizacji wskaźników wpisanych w Programie Ochrony Środowiska dla
Miasta Rydułtowy. Niemniej na potrzeby wykonania Raportu o stanie gminy pozyskano wstępne informacje
o realizacji zadań wskazanych w Programie, a wykonanych w roku 2020.
Ze wstępnie pozyskanych danych wynika, że podejmowane działania w znacznej mierze mają na celu
poprawę jakości powietrza. Miasto Rydułtowy oraz podmioty zewnętrzne realizowały zadania służące
ograniczeniu emisji substancji zanieczyszczających do powietrza. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW’
wykonała docieplenia ścian zewnętrznych styropianem budynku mieszkalnego położonego przy
ul. Ligonia 12. Ponadto Miasto Rydułtowy w ramach zadania polegającego na redukcji emisji liniowej poprzez
przebudowę i remonty dróg wykonało szereg inwestycji mających na celu ograniczenie wpływu
zanieczyszczeń z transportu kołowego. W 2020 roku wykonano przebudowę, budowę lub rozbudowę
następujących ulic: Zygmunta Krasińskiego (na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Zygmunta
Krasińskiego oraz od ul. Adama Mickiewicza do ul. Ofiar Terroru). Ponadto rozpoczęto modernizację ul. Karola
Miarki.
Miasto udziela wsparcia finansowego w walce z niską emisją, skierowanego bezpośrednio do mieszkańców.
Na przestrzeni ostatniego roku z budżetu Miasta udzielono 43 dotacji osobom fizycznym do wymiany źródła
ciepła. W ramach udzielonych dotacji zabudowano 18 kotłów gazowych, 8 kotłów na pellet, 2 pompy ciepła
oraz 15 kotłów na węgiel kamienny sortymentu groszek. Ciepłownia Rydułtowy wykonała nowe przyłącza do
sieci ciepłowniczej w ilości 25 sztuk. Ponadto Ciepłownia podpisała umowę na dofinansowanie oraz wybrała
wykonawcę do realizacji zadania polegającego na modernizacji kotła WR25-2 lub budowie nowego kotła.
W ramach projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego woj. śląskiego” na terenie Miasta Rydułtowy w 2020 r. zrealizowano montaż
następujących instalacji:
• 19 instalacji PV,
• 2 instalacje PV wraz z pompami ciepła CWU,
• 2 instalacje PV wraz z kotłami na pellet o mocy 10-20 kW,
• 8 instalacji PV wraz z kotłami na pellet o mocy 21-30 kW,
• 5 pomp ciepła CWU,
• 2 kotły na pellet o mocy 10-20 kW,
• 4 kotły na pellet o mocy 21-30 kW.
W ramach projektu „Gminy z dobrą energią ...” na terenie Miasta Rydułtowy w roku 2020 zostały zrealizowane
następujące inwestycje:
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3 kotły gazowe,
4 instalacje PV,
2 kotły na pellet. W ramach ww. projektu w 2021 roku ma zostać wykonanych 12 inwestycji, w tym 4
kotły gazowe, 5 instalacji PV, 2 kotły na pellet oraz 1 węzeł cieplny.

Od 3 marca do 15 grudnia na terenie Miasta działał punkt konsultacyjny dla osób zainteresowanych
uzyskaniem dofinansowania w ramach rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Punkt prowadzony był
przez Stowarzyszenie „Zdrowe Rydułtowy” przy wsparciu finansowym z budżetu Miasta. Zadaniem punktu
konsultacyjnego było świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dotyczących realizacji Programu „Czyste
Powietrze”, w tym pomoc w rejestracji konta na portalu beneficjenta Funduszu, pomoc w przygotowaniu
i wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie w formie
elektronicznej, udzielanie wszelkich informacji dotyczących realizacji Programu. W 2020 r. punkt
konsultacyjny odwiedziło 158 mieszkańców. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przesłano 134 wnioski o dofinansowanie. Z informacji pozyskanych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynika, że w 2020 r. zamontowano
w Rydułtowach 193 kotły.
Poza zadaniami polegającymi na finansowym lub merytorycznym wsparciu mieszkańców z walką z niską
emisją czynione są również działania prewencyjne, polegające na kontroli gospodarstw domowych w zakresie
przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach lub na otwartej przestrzeni. Zadanie było
realizowane przez Straż Miejską w Rydułtowach. W roku 2020 dokonano 205 kontroli i interwencji w zakresie
spalania odpadów. Nałożono 6 mandatów karnych oraz udzielono 2 pouczeń.
Wszystkie powyższe zadania mają ma celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wskazane
powyżej działania w głównej mierze realizowane są przez Urząd Miasta oraz podmioty mu podległe.
Kolejnym obszarem interwencji, w którym zostały wykonane zadania jest gospodarka wodno-ściekowa oraz
gospodarowanie wodami. W roku 2020 Miasto prowadziło program dotacji do budowy przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków. W analizowanym roku przy wsparciu programu powstało 5 nowych
przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Poza wsparciem finansowym mieszkańców w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej na stronie internetowej Miasta na bieżąco informowano mieszkańców, czy woda pitna
spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto realizowane są również
zadania prewencyjne mające na celu likwidację nielegalnych odprowadzeń ścieków do cieków wodnych lub do
ziemi, tzn. kontrole właścicieli nieruchomości. W roku 2020 wykonano 176 kontroli i interwencji, nałożono
4 mandaty karne oraz udzielono 7 pouczeń.
System gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy obejmuje odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Do końca czerwca 2020 r. systemem objęte były
również nieruchomości nie zamieszkałe - uchwałą nr 13.141.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. Rada Miasta
Rydułtowy uchyliła uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ww. uchwała weszła w życie z dniem
1 lipca 2020 r. Takimi nieruchomościami są m. in. wszystkie obiekty, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza, budynki przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług, oświaty, kultury, obiekty
produkcji, domki letniskowe, ogródki działkowe, cmentarze, budynki biurowe. W związku z powyższym
właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz tzw. nieruchomości „mieszanych” (dotyczy odpadów
komunalnych powstających w części niezamieszkałej) są zobowiązani do zawarcia we własnym zakresie
indywidualnej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Musi to być jednak przedsiębiorca
wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego
przez Burmistrza Miasta Rydułtowy. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi bezpośrednio
sprzed nieruchomości odbierane są następujące rodzaje odpadów:
• papier,
• tworzywa sztuczne,
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odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
metale,
szkło,
żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym,
bioodpady
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Od września 2015 r. w Rydułtowach funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
który zlokalizowany jest przy ul. Jesionowej 70. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddawać do PSZOK-u wymienione poniżej
rodzaje odpadów zbieranych selektywnie:
• papier,
• tworzywa sztuczne,
• odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• metale,
• szkło,
• bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów,
• inne bioodpady stanowiące odpady komunalne,
• odpady niebezpieczne,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony (z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń
przemysłowych i ciągników rolniczych),
• odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne pochodzące z drobnych remontów,
wykonywanych we własnym zakresie,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory.
• odpady tekstyliów i odzieży,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym,
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności strzykawki i igły,
W roku 2020 r. została przygotowana ulotka informacyjna dotycząca prawidłowych zasad selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych oraz zasad funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Miasta Rydułtowy. Ulotki były doręczane do właścicieli nieruchomości wraz z zawiadomieniami
o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W roku 2020 udzielono dotacji na realizację 8 zadań polegających na likwidacji wyrobów zawierających azbest
(demontaż, transport i ich unieszkodliwienie na składowisku). Z terenu miasta usunięto 18,996 ton tego typu
odpadów.
Podsumowując, na podstawie dotychczas dostępnych danych można wywnioskować, iż główne kierunki
zadań podejmowanych przez miasto Rydułtowy, które zostały wskazane w Programie Ochrony Środowiska
dla miasta Rydułtowy na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 dotyczą
następujących obszarów interwencji:
•

Ochrona klimatu i jakości powietrza,

•

Gospodarowanie wodami,

•

Gospodarka wodno-ściekowa,

•

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.

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
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poza wsparciem finansowym bezpośrednio skierowanym do lokalnej społeczności, mieszkańcy mogli
skorzystać z innych form pomocy m.in. z punktu konsultacyjnego dla osób zainteresowanych uzyskaniem
dofinansowania w ramach rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Zadanie było realizowane przez podmiot
zewnętrzny (Stowarzyszenie) przy wsparciu finansowym miasta.
Analizując pozyskane dane można zauważyć, że podejmowane przez Miasto Rydułtowy działania mają na
celu poprawę stanu całości środowiska naturalnego i podejmowane są w stosunku do każdego elementu
środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza.
Ze względu na fakt, iż raport dotyczący realizacji Programu ochrony Środowiska za lata 2019 i 2020 będzie
sporządzony w roku 2021, nie udało się uzyskać wszystkich danych od podmiotów zewnętrznych.
W roku 2021 zostaną pozyskane wszystkie dane niezbędne do sporządzenia Raportu z realizacji Programu
Ochrony Środowiska dla miasta Rydułtowy za lata 2019-2020. Po zebraniu wszystkich informacji i sporządzeniu
Raportu zostanie on szczegółowo omówiony i przedstawiony Radzie Miasta Rydułtowy.
Podsumowanie:
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do
roku 2024” to dokument, który stanowił podstawę polityki ochrony środowiska na terenie Miasta we wskazanym
okresie w zakresie 10 obszarów 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. Zadania zrealizowane w 2020
roku w ramach Programu zostaną ujęte w raporcie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Rydułtowy za lata 2019-2020, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta Rydułtowy.
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7. Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na terenie miasta Rydułtowy w 2020 roku
1. Pełna nazwa programu
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Rydułtowy w 2020 roku
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
Uchwała nr 13.143.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rydułtowy
w 2020 r.
3. Cel przyjęcia programu
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 oraz sterylizacja i kastracja;
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.
4. Data ostatniego podsumowania
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Rydułtowy przyjmowany jest uchwałą na dany rok kalendarzowy
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Wydział Ekologii
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
Na podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej 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 2020
pies
suka
kot
kotka
razem
Liczba zwierząt przyjętych
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8

5
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Miasto zawarło również umowę na usypianie ślepych miotów, które w razie zgłoszenia byłoby realizowane
w zakładzie leczniczym dla zwierząt Michała Karaska prowadząceg działalność gospodarczą pod firmą
Gabinet Weterynaryjny „INTERVET” Michał Karasek z siedzibą w Gołkowicach. Uśpieniu mogą podlegać
wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. W roku 2020
nie zlecano wykonania usługi.
W celu zapewnienia opieki wolno żyjącym kotom zakupiono i wydano karmę społecznym opiekunom
(karmicielom) oraz przedstawicielowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”. Przeprowadzono również
sterylizację i kastrację 9 wolno żyjących kotów. Zabiegi wykonano na podstawie umowy zawartej
z Michałem Karaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny „INTERVET”
Michał Karasek.
Miasto zawarło 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 2020 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 Gabinet
Weterynaryjny „INTERVET” Michał Karasek z siedzibą w Gołkowicach. W ramach umowy w roku 2020
zrealizowano 18 zgłoszeń.
Podsumowanie:
W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Rydułtowy w 2020 roku Miasto realizowało następujące działania:

1) odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schronisku (umowa z Rolniczą
Spółdzielnią Produkcyjną z siedzibą w Rybniku) W 2020 r. z terenu miasta przyjęto 32 zwierzęta do
schroniska. Bezdomne zwierzęta poddawane były obowiązkowym zabiegom kastracji albo sterylizacji
w schronisku dla zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których istniały przeciwwskazania do wykonania
tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.;
2) sterylizację i kastrację 9 wolno żyjących kotów na podstawie umowy zawartej
z Michałem Karaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny
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„INTERVET” Michał Karasek z siedzibą w Gołkowicach;

3) 18 zgłoszeń w zakresie realizacji zadania związanego z zapewnieniem całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (umowa zawarta z Michałem
Karaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny „INTERVET”
Michał Karasek z siedzibą w Gołkowicach).
W 2020 r. nie było interwencji dotyczącej usypiania ślepych miotów oraz 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.
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8. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Rydułtowy na lata 2019-2022
1. Pełna nazwa programu
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Rydułtowy na lata 2019-2022
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
Uchwała nr 5.56.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rydułtowy na lata 2019-2022
3. Cel przyjęcia programu
Cel opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami określa art. 87 ust. 2 ustawy o ochronie i opiece
nad 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.
4. Data ostatniego podsumowania
Sprawozdanie z przebiegu realizacji w latach 2017-2018 Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta
Rydułtowy na lata 2015-2018 z dnia 8 lutego 2019r.
Sprawozdanie z przebiegu realizacji w latach 2015-2016 Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta
Rydułtowy na lata 2015-2018 z dnia 5 maja 2017r.
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Wydział Rozwoju Miasta
Biuro Urbanistyki i Architektury
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono programu w 2020 roku:

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług
społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” wykonano rewitalizację Osiedla
Karola oraz przebudowę terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec. W ramach rewitalizacji Osiedla
Karola wykonano zagospodarowanie terenu wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej na
kanalizację sanitarną oraz wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej. Wokół budynków wykonano
nowe ogrodzenia, opaskę żwirową i drenaż opaskowy, wykonano podesty przed wejściami do
budynków, schody zewnętrzne z kostki betonowej w postaci prefabrykowanych ścian oporowych typu
„L” wraz z balustradami. Na drogach osiedla, wjazdach i dojściach do budynków wykonano nową
nawierzchnię z kostki betonowej, zmodernizowano i ogrodzono plac zabaw, dołożono urządzenia
zabawowe i wykonano bezpieczną nawierzchnię, zamontowano ławki, kosze na śmieci i leżaki
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terenowe. Powstało miejsce integracji społecznej mieszkańców, gdzie znajduje się grill terenowy, stoły
piknikowe z siedziskiem, ławki, kosze na śmieci i rabaty kwiatowe. W celu poprawy bezpieczeństwa
zamontowano kamerę monitoringu miejskiego. Roboty zostały wykonane w okresie: od 3 lutego do 30
listopada 2020 r. Koszt realizacji zadania wyniósł: 3 728 787,70 zł.
Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją
(realizacja: 2017-2021; wartość projektu: 5 732 500 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR:
4 150 934,82 zł i budżetu państwa: 488 345,27 zł
Osiedle domów robotniczych „Karlik” - budynki Osiedle Karola 11,12,14,15,16,17,18,19,20 jest
wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rydułtowy.
Podsumowanie:
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Rydułtowy na lata 2019 – 2022 został uchwalony w roku 2019
w oparciu o przepis art. 87 w/w ustawy (uchwała Nr 5.56.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rydułtowy na lata 2019 – 2022 opublikowana w Dz. Urz. Woj Śl. z 2019 poz. 1981).
Zgodnie z założeniami Programu głównym beneficjentem realizacji programu jest społeczność lokalna, która
bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli i użytkowników obszarów
i obiektów zabytkowych, ale również wszystkich mieszkańców.
Przyjęty przez Radę Miasta w formie uchwały, gminny program opieki nad zabytkami jest elementem polityki
samorządowej. Służy podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania
badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania
dziedzictwa kulturowego.
Program opieki nad zabytkami ma pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo
kulturowe gminy. Wskazane w programie działania są skierowane na poprawę stanu zabytków, ich rewaloryzację
oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów.
Gminny program opieki nad zabytkami, m.in. poprzez działania edukacyjne, miał też budzić w lokalnej społeczności
świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni, bowiem wspólna
dbałość o zachowanie wartości kulturowych wzmacnia poczucie tożsamości, wspiera identyfikacje jednostki
z tzw. małą ojczyzną.
Gminne programy opieki nad zabytkami są opracowywane na 4 lata, a co 2 lata przedstawia się Radzie Miasta
sprawozdanie z ich realizacji. Ostatnie sprawozdanie obejmuje lata 2017-2018.
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9. Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rydułtowy na lata 2014-2020
1. Pełna nazwa programu
Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rydułtowy na lata 2014-2020
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
Uchwała nr 45.346.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia
„Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rydułtowy na lata 2014-2020”
3. Cel przyjęcia programu

1. Pobudzenie i zwiększenie aktywności życiowej, społecznej i zawodowej grupy docelowej (osoby
bezrobotne, poszukujące pracy lub niepozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności
zawodowej
i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
należące do następujących grup: długotrwale bezrobotni; osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na
opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi).
2. Zainicjowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju form aktywnej integracji oraz
upowszechnienie
i wsparcie pomocy społecznej.
3. Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego.
4. Data ostatniego podsumowania
31 grudnia 2020 r.
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
W realizację powyższego program wpisują się następujące działania:
Projekt „Moc w rodzinie” realizowany jest przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług
społecznych – tryb konkursowy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu oraz poprawa funkcjonowania 10 rodzin, 20 młodych niewydolnych rodziców, 15
osób niesamodzielnych w Rydułtowach w okresie od 01.09.2017r. - 30.08.2019 r. (od 31.08.2019r –
trwałość projektu)
W ramach trwałości projektu w roku 2020 kontynuowane były następujące działania:
• zatrudnienie 1 asystenta rodziny, który udziela wsparcia 10 rodzinom.
• ogłoszenie naboru na 3 rodziny wspierające udzielające wsparcia w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji w rodzinach tego wymagających.
Przeprowadzony został konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej klub seniora. W wyniku konkursu realizację wsparcia w formie klubu seniora powierzono organizacji
pozarządowej - „Moje Miasto”.
Projekt „Szansa” – program aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie osiedla Karola w Rydułtowach
realizowany był przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 9.1. Aktywna integracja
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dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych
zamieszkujących obszary zdegradowane, które zostaną objęte Programem Aktywności Lokalnej tj. 15 osób
wraz z najbliższym 30 osobowym otoczeniem, w tym dzieci (przyjmuje się że uczestnik wchodzi w skład 3
osobowej rodziny) w okresie od 1 lutego 2019r. Do 30 kwietnia 2021r. (wydłużony do 30 listopada 2021r.).
Wzmocnieniem zawodowym zostanie objętych 10 osób, ze wskazanej grupy 15 osób będących uczestnikami
projektu.
W ramach projektu w roku 2020:
• kontynuowane było zatrudnienie animatora społeczności lokalnej do jego podstawowych zadań
należało pobudzanie, motywowanie, mobilizowanie ludzi oraz całego środowiska do wspólnych
działań w celu samodzielnego zaspokojenia ich potrzeb; rozwój partnerskich relacji w środowisku
lokalnym.
• animator zorganizował dla społeczności spotkania animacyjne polegające na wspólnym opracowaniu
potrzeb i zasobów grupy/otoczenia. Działania środowiskowe zaplanowane w projekcie z uwagi na
epidemie COVID – 19 zrealizowane zostaną w 2021r.
• rozpoczęto realizację warsztatów z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej z uwagi na
epidemię zostały zawieszone.
Podsumowanie:
Program Aktywności Lokalnej wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup
społecznych, wyznacza kierunki działań mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie, określa mechanizmy
wzmacniające efektywność zmian.
Podejmowane działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rydułtowy na lata 2014-2020
opierały się w dużej mierze na działaniach mających charakter integracyjny, z uwagi na trwający stan epidemii
zostały one ograniczone do minimum. Podkreślić jednak należy w ramach trwałości projektu „ Moc w rodzinie”
prowadzony był w ramach programu klub seniora przez stowarzyszenie „Moje Miasto” oraz wspierane były
rodziny mające problemy opiekuńczo – wychowawcze przez asystentów rodziny.
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10. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Rydułtowy na lata 2016-2020
1. Pełna nazwa programu
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Rydułtowy na lata 2016-2020
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
Uchwała nr 19.195.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Miejskiego
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Rydułtowy na lata 2016-2020
3. Cel przyjęcia programu
Przeciwdziałanie zjawisku pomocy w rodzinie poprzez stworzenie profesjonalnego systemu interwencji
i wsparcia dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy oraz zwiększenia dostępności
i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest pomoc.
4. Data ostatniego podsumowania
31 grudnia 2020r.
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:

1. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku.
2. Interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
3. Udzielenie pomocy, w zależności od potrzeb:
1) poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne.
2) Rejestrowanie przypadków przemocy domowej w ramach rejestrów wewnętrznych:
do Ośrodka wpłynęły 42 Niebieskie Karty, powołano 42 grupy robocze. W grupach roboczych
w zależności od potrzeb brali udział policjanci, pracownicy socjalni, asystenci rodziny,
pedagog szkolny ,psycholog, członkowie miejskiej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz kuratorzy.
4. W Ośrodku porad i konsultacji oraz pomocy psychologicznej udziela psycholog, który obsługuje
telefon zaufania czynny w środę od godz. 14.30: 15.30. Ogólnie z porad psychologa w 2020r.
skorzystało 24 osób,
5. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniu „Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
nowe przepisy, czas pandemii nowe wyzwania””
Podsumowanie:
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy uwzględnione w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Rydułtowy na lata 2016-2020 realizowane były
na wszystkich niezbędnych poziomach. W naszej społeczności przemoc w rodzinie ujawniana jest jako zjawisko
obecne w różnych środowiskach, niezależnie od wykształcenia oraz statusu społecznego sprawcy i ofiary.
Pomimo, iż ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w postrzeganiu tego zjawiska,członkowie Zespołu i grup
roboczych, w swojej pracy, nadal borykają się z wieloma problemami w zakresie przemocy w rodzinie. Podkreślić
jednak należy, iż interdyscyplinarne współdziałanie przedstawicieli służb pracujących w obszarze
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie,daje możliwość głębszego wniknięcia i rozpoznania środowiska rodzinnego
oraz pozwala na trafniejsze postawienie diagnozy sytuacji, w jakiej rodzina się znalazła. Instytucje i podmioty
starają się maksymalnie wspierać rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych w jakich się znalazły.
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11. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Rydułtowy
na lata 2020–2022
1. Pełna nazwa programu
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Rydułtowy na lata 2020 - 2022
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
Uchwała nr 16.185.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Miasta Rydułtowy na lata 2020– 2022
3. Cel przyjęcia programu
Cel główny: Poprawa sytuacji życiowej rodziny oraz możliwość wszechstronnego rozwoju dzieci.
Cele szczegółowe:
• Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.
• Praca z rodziną przezywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
4. Data ostatniego podsumowania
31 grudnia 2019r.
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
Rodzin korzystających z usług asystenta rodziny było 62, w tym:
• rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny było 31;
• rodzin wskazanych przez pracownika socjalnego do pracy z asystentem rodziny było 31.
W realizację powyższego program wpisują się następujące projektu:
Projekt „Moc w rodzinie” realizowany jest przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług
społecznych – tryb konkursowy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu oraz poprawa funkcjonowania 10 rodzin, 20 młodych niewydolnych rodziców, 15
osób niesamodzielnych w Rydułtowach w okresie od 1 września 2017 r. - 30 sierpnia 2019 r.
W ramach trwałości projektu w roku 2020 kontynuowane były następujące działania:
• zatrudnienie 1 asystenta rodziny, który udziela wsparcia 10 rodzinom.
• ogłoszenie naboru na 3 rodziny wspierające udzielające wsparcia w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji w rodzinach tego wymagających.
Przeprowadzony został konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej klub seniora. W wyniku konkursu realizację wsparcia w formie klubu seniora powierzono organizacji
pozarządowej - „Moje Miasto”.
Projekt „Droga do sukcesu– program wsparcia rodzin zamieszkujących lokale socjalne przy ulicy Barwnej oraz
na Osiedlu Karola w Rydułtowach” realizowany jest przez Miasto Rydułtowy – Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rydułtowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług
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społecznych i zdrowotnych – RIT. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projekty jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu oraz poprawa funkcjonowania 6 rodzin tj. 18 os. objętych asystenturą, 10
rodziców i 10 dzieci w klubie w CUS, 10 dzieci objętych pracą podwórkową. Projekt realizowany jest od 1
września 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. (aneksem wydłużony do 29 lipca 2020 r.
W ramach projektu realizowane były następujące działania:
• kontynuowane było w ramach realizacji projektu (tj do 29 lipca 2020r. , a od 30 lipca 2020r. w ramach
trwałości projektu) zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2
etatu który udziela wsparcia 6 rodzicom, będących klientami MOPS.
• organizacja pozarządowa w drodze konkursu prowadziła działania uliczne w formie pracy
podwórkowej dla dzieci zamieszkujących na ul. Barwna. W ramach zadania przeprowadzone były
różnego typu zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalne oraz artystyczne (dostosowywane do
możliwości dzieci, ich potrzeby) m.in. zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, rękodzieło artystyczne
i użytkowe, zajęcia z majsterki. Stworzona została nieformalna grupa dzieci i młodzieży, w ramach
której odbywało się wspólne odrabianie lekcji szkolnych oraz udzielanie korepetycji. Z uwagi na
epidemię COVID-19 zadania zostały ograniczone i realizowane zdalnie.
• Centrum Usług Społecznych adresowane do mieszkańców os. Karola, zlokalizowane w budynku
Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bema 126c. W ramach Centrum realizowane było
poradnictwo indywidualne między innymi z zakresu prawa, psychologii;
• klub dla dzieci i młodzieży w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
którego adresatami są dzieci w przedziale wiekowym 6-18 lat zamieszkujące na os. Karola i okolicy,
a który proponuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Podejmowane działania miały
charakter sportowo-rekreacyjny, kulturalny oraz artystyczny. Polegały również na wspólnym
odrabianiu lekcji szkolnych oraz zajęciach wyrównawczych. Działalność klubu propagowała
pozytywne wzorce zachowań, umiejętność funkcjonowania w grupie. Klub działa 20 godzin
tygodniowo (średnio 5 dni po 4h zegarowe). Klub z uwagi na pandemię czasowo zawiesił realizację
działań w trybie stacjonarnym (zajęcia realizowane były zdalnie).
Podsumowanie:
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Rydułtowy na lata 2020 – 2022 ma na celu realizowanie przez
wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udzielenia szczególnej pomocy rodzinie i dziecku. Zadania
realizowane w ramach Programu adresowane są nie tylko dla dzieci, ale dla całej rodzinie, również w sytuacjach,
gdy dziecko umieszczone jest poza rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny. Pomoc
tym rodzinom koncentruje się na wspomaganiu osób i rodzin wymagających wsparcia w osiągnięciu możliwie
pełnej aktywności społecznej, a także na wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do pełnego i samodzielnego
funkcjonowania w społeczeństwie. W roku 2020 podjęto szereg działaniach mających na celu objęcie tych rodzin
kompleksowym wsparciem rozpoczynając od przyznania asystenta rodziny, poradnictwa psychologicznego
i prawnego, po kurs szkoła rodzica, który miał na celu wykształcenie prawidłowych wzorców opiekuńczo –
wychowawczych wśród rodziców. Ponadto działania w ramach programu adresowane były do dzieci,
a bezpośrednim celem było aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego zarówno w klubie dla dzieci i młodzieży,
który znajduje się w budynku ROSIR po pedagoga ulicy, który animował dzieci z ul. Barwnej.
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12. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2020
1. Pełna nazwa programu
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
Uchwała nr 14.159.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
3. Cel przyjęcia programu
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.
4. Data ostatniej ewaluacji
Kwiecień 2021 r.
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Stanowisko do Spraw Mieszkaniowych i Profilaktyki Uzależnień.
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
•
•
•
•
•
•
•

•

podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu,
prowadzenie ogrzewalni na terenie miasta w okresie zimowym,
współpraca organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi zajmującymi się promocją zdrowia,
zdrowego stylu życia i profilaktyką problemów uzależnień, działającymi na terenie miasta Rydułtowy,
realizacji programu "profilaktyka przez sztukę" w oparciu o spektakle teatralne i występy estradowe
oraz seanse filmowe,
kontrolowanie placówek, zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych;
organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako elementu szkolnego programu profilaktyki,
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,
dofinansowanie działalności klubów „Orlik” i „Bielik” - zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu
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•

wolnego po zajęciach szkolnych,
popularyzacja wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień poprzez: druk kalendarzy z informacjami
o MKRPA w Rydułtowach, zakup kwartalnika „Antidotum. Profilaktyka. Wychowanie. Zdrowie”.

Podsumowanie:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowany jest przez Radę Miasta
Rydułtowy na każdy kolejny rok. Program ten definiuje cele i zadania realizowane przez Miasto Rydułtowy
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Każdego roku do programu wprowadzane są
aktualne dane statystyczne i zmiany zgodne z planowanymi działaniami Miasta w przedmiotowym zakresie.
W ramach realizacji zadań określonych w programie Miasto w roku 2020 miało możliwość m.in. udzielenia dotacji
stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych, przeprowadzenia kampanii profilaktycznych „Postaw na
rodzinę” (m.in. coroczny Rodzinny Bieg Zakochanych), „Dopalacze powiedz stop!”. W roku 2020 działania zostały
ograniczone ze względu na stan epidemii, jednak nie wykorzystane środki w danym roku przechodzą do budżetu
związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rok następny.
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13. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
1. Pełna nazwa programu
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
Uchwała nr 14.160.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
3. Cel przyjęcia programu
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.
4. Data ostatniego podsumowania
Kwiecień 2020 r.
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Stanowisko do Spraw Mieszkaniowych i Profilaktyki Uzależnień.
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
•
•

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;
popularyzacja wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień poprzez zakup kwartalnika „Antidotum.
Profilaktyka. Wychowanie. Zdrowie”.

Podsumowanie:
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii podejmowany jest przez Radę Miasta Rydułtowy na każdy kolejny
rok. Program ten definiuje cele i zadania realizowane przez Miasto Rydułtowy w zakresie przeciwdziałania
narkomanii. Każdego roku do programu wprowadzane są aktualne dane statystyczne i zmiany zgodne
z planowanymi działaniami Miasta w przedmiotowym zakresie. W ramach realizacji zadań określonych
w programie Miasto w roku 2020 miało możliwość m.in. prowadzić działalność w formie zajęć sportowo –
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. W roku 2020 działania zostały ograniczone ze względu na stan epidemii,
jednak nie wykorzystane środki w danym roku przechodzą do budżetu związanego z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rok następny.
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14. Program Rozwoju i Modernizacji Sieci Drogowej na Obszarze Miasta
na lata 2004-2020
1. Pełna nazwa programu
Program rozwoju i modernizacji sieci drogowej na obszarze miasta
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
Uchwała Rady Miasta Rydułtowy Nr XXIX/226/04 z dnia 6 grudnia 2004 r.
3. Cel przyjęcia programu
Dostosowanie infrastruktury drogowej do rosnących potrzeb społeczeństwa
4. Data ostatniej ewaluacji
Wrzesień 2004 r.
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Referat Dróg i Transportu
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
6.1. Zmobilizowanie działań w zakresie ujawniania i egzekwowania odszkodowań za uszkodzenia
infrastruktury drogowej spowodowane wpływami eksploatacji górniczej.

a) Usunięte zostały szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego przy ul. Romualda Traugutta
184-210c, 210-210c i 184-210b.
b) Zawarto ugodę na naprawienie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego na
ulicy Zygmunta Krasińskiego. Wypłacone zostało odszkodowanie w wysokości 35 926,84 zł.
c) Podpisano aneksy do ugód na naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na
ulicach: Studziennej i Gen. Władysława Sikorskiego w zakresie zmiany terminu wykonania na 2021 r.
d) Zwrócone zostały przez PGG S.A. koszty w wysokości 605,39 zł, jakie Miasto Rydułtowy poniosło
w związku z objazdami komunikacji miejskiej na skutek robót związanych z usuwaniem szkód
górniczych na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Adama Mickiewicza.
e) PGG S.A. podjęła prace dotyczące podniesienia przejazdu na przepuście drogowym na rzece Nacyna
w ciągu drogi ul. Gen. Stanisława Maczka.
6.2. Uregulowania własnościowe

a) Do Wojewody Śląskiego złożono 11 wniosków o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Gminę
Rydułtowy nieruchomości drogowych w trybie art. 73,
b) Otrzymano 25 decyzji Wojewody Śląskiego dot. stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę
Rydułtowy nieruchomości drogowych w trybie art. 73 (z wniosków złożonych w latach ubiegłych),
c) Przeprowadzono podziały 19 nieruchomości, z których wydzielono grunty pod drogi,
d) Umowami notarialnymi nabyto 12 nieruchomości drogowych.
6.3. Przekazane środki w formie dotacji celowej dla zadań na terenie Miasta Rydułtowy.

a) Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach
do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie w wysokości 8 280,36 zł. Jednostka realizująca projekt:
Miasto Wodzisław Śl.
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b) Projekt Budowlany Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do
ul. Sportowej w Rybniku w łącznej wysokości 974,55 zł. Projekt realizuje Miasto Racibórz.
c) Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S ul.
Bohaterów Warszawy wraz z remontem chodnika” oraz nadzorem inwestorskim w wysokości
717 010,24 zł.
6.4. Starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na modernizację istniejącej oraz
budowę nowej infrastruktury drogowej.

a) Miasto Rydułtowy uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które
przeznaczyło na zadanie związane z przebudową ulicy Ofiar Terroru. W roku 2020 wykorzystano z tej
kwoty środki w wysokości 780 757,62 zł
b) Na zadaniu „Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy Adama Mickiewicza
(460001S) oraz przebudowa ulicy Świętego Jacka (460115S) w Rydułtowach” wykorzystano środki
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 342 064,35 zł.
Łącznie dofinansowanie w latach 2019-2021, wynikające z podpisanej w roku 2019 umowy
o dofinansowanie, wynosi 2 852 678,84 zł.
6.5. Poprawa standardu użytkowania poprzez budowę infrastruktury towarzyszącej chodniki, oświetlenie,
odwodnienie.

a) Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Ofiar Terroru”. Planowany termin
zakończenia robót budowlanych: 30 czerwca 2021 r. Wartość kosztorysowa inwestycji:
4 896 214,00 zł.
b) W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Karola Miarki”. wykonano przebudowę drogi
wewnętrznej o długości 183,43 m (odcinek od ul. Strzelców Bytomskich do posesji przy ul. Karola
Miarki 11). Wykonano nawierzchnię drogi i zjazdów z bloczków betonowych - 694,60 m2, pobocza
utwardzone ażurami -151,40 m2 i tłuczniem 197,50 m2 oraz odwodnienie drogi. Roboty wykonane
były w terminie od 21 lutego do 21 kwietnia 2020 r. Koszt realizacji zadania wyniósł: 316 777,06 zł.
c) W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Zygmunta Krasińskiego” wykonano remont
ulicy Zygmunta Krasińskiego na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Zygmunta Krasińskiego
o długości 159,00 m oraz od ul. Adama Mickiewicza do ul. Ofiar Terroru o długości 218 m. Wykonano
nawierzchnię drogi z bloczków betonowych -1 309,83 m2 , kostki brukowej - 117,30 m2 i płyt
ażurowych 15,39 m2 wraz z poboczem z kruszywa oraz odwodnieniem drogi. Roboty wykonane były
w terminie od 15 kwietnia do 30 października 2020 r. Koszt realizacji zadania wyniósł: 472 428,56 zł.
d) W ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla
pieszych w Rydułtowach” na przejściach dla pieszych przy ul. Ofiar Terroru obok budynku 27a, przy
ulicy Obywatelskiej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych, przy ulicy Kazimierza PrzerwyTetmajera w rejonie budynku nr 1, przy ulicy Fryderyka Chopina wykonane zostało oznakowanie
poziome w kolorze biało czerwonym w technologii chemoutwardzalnej. Koszt 19 999,99 zł.
e) W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacji ulicy Gajowej – urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego” dokonano zmiany stałej organizacji ruchu poprzez wykonanie progu zwalniającego
o wymiarach 5,0 m x 4,0 m – 1 sztuka, montaż kompletu znaków drogowych oraz montaż szykan
drogowych. Koszt realizacji zadania wyniósł 19 986,78 zł.
f) W ramach zadania „Modernizacja parkingu przy ulicach Fryderyka Chopina – Plebiscytowej –
odwodnienie” wykonano odwodnienie liniowe o długości 23 mb wraz z montażem studzienki, a także
wykonano kanalizację deszczową o długości 13,7 m. Koszt 12 330,90 zł
6.6. Starania w zakresie wyprowadzenia transportu ciężkiego z miasta.
Na większości dróg gminnych wprowadzone są ograniczenia w ruchu dla pojazdów powyżej 12 t.
Podsumowanie:
W ramach programu realizowano działania w zakresie ujawniania i egzekwowania odszkodowań za uszkodzenia
infrastruktury drogowej spowodowane wpływami eksploatacji górniczej. Usunięte zostały szkody spowodowane
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ruchem zakładu górniczego przy ul. Romualda Traugutta, a także wypłacone zostało odszkodowanie za szkody
górnicze na ul. Zygmunta Krasińskiego. Podjęto też prace dotyczące podniesienia przejazdu na przepuście
drogowym na rzece Nacyna przy ul. Gen. Stanisława Maczka.
Ponadto prowadzono prace nad uregulowaniem własnościowym gruntów pod drogami, a także przekazano środki
w formie dotacji celowej dla zadań na terenie Miasta Rydułtowy tj. Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie, Projekt
Budowlany Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej
w Rybniku. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego
z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S ul. Bohaterów Warszawy wraz
z remontem chodnika” oraz nadzorem inwestorskim.
W ramach starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na modernizację istniejącej oraz
budowę nowej infrastruktury drogowej Miasto Rydułtowy uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, które przeznaczyło na zadanie związane z przebudową ulicy Ofiar Terroru. Ponadto na
zadaniu „Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy Adama Mickiewicza (460001S) oraz
przebudową ulicy Świętego Jacka (460115S) w Rydułtowach” wykorzystano środki w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
W ramach poprawy standardu użytkowania dróg poprzez budowę infrastruktury towarzyszącej chodniki,
oświetlenie, odwodnienie realizowano zadania: „Modernizacja ul. Ofiar Terroru”. „Modernizacja ul. Karola Miarki”,
„Modernizacja ul. Zygmunta Krasińskiego”, „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację
4 przejść dla pieszych w Rydułtowach”, „Modernizacja ulicy Gajowej – urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego”, „Modernizacja parkingu przy ulicach Fryderyka Chopina – Plebiscytowej – odwodnienie”.
W ramach starań w zakresie wyprowadzenia transportu ciężkiego z miasta na większości dróg gminnych
wprowadzone są ograniczenia w ruchu dla pojazdów powyżej 12 t.
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15. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Rydułtowy
1. Pełna nazwa programu
Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Rydułtowy
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
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
3. Cel przyjęcia programu
Osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym
4. Data ostatniej ewaluacji, podsumowania
Aktualizacja – 24 maj 2018 r.
Monitoring zadań - Sprawozdanie – październik 2019 r.
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Biuro Zarządzania Energią
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii:
1. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji”
w okresie od 1 września 2019 r. do 31 marca 2021 r. Całkowita wartość projektu: 79 410,00 zł.
Dofinansowanie: 54 850,00 zł. Wkład własny: 14 840,00 zł.
2. W ramach realizacji zadania publicznego - Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób
zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze" - udzielono
dotacji Stowarzyszeniu ZDROWE RYDUŁTOWY w wysokości 11 967,98 zł.
Podłączenie nieruchomości sektora komunalnego do sieci ciepłowniczej
1. Wykonano przyłączenie budynków mieszkalnych nr 11, 12 i 15 na Osiedlu Karola do sieci ciepłowniczej.
2. Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 na zadanie związane
z termomodernizacją budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola nr 11-20. Zgodnie z umową:
- środki z EFRR 4 150 934,82 zł,
- środki z Budżetu Państwa 488 345,27 zł.
Podłączenie nieruchomości sektora komunalnego do sieci gazowej
Zmodernizowano kotłownię i wymieniono kocioł gazowy w budynku Urzędu Miasta Rydułtowy
na dwa kotły kondensacyjne o mocy 105 kW każdy w ramach zadania "Rozbudowa i modernizacja budynku
Urzędu Miasta w Rydułtowach"
Wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania
ciepła spełniające wymagania emisyjne
W 2020 roku podpisano 43 umowy o udzielenie dotacji do wymiany źródła ciepła.
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Rydułtowy
Wymieniono stolarkę okienną w przyziemiu i na parterze oraz jedne drzwi w budynku Urzędu Miasta
Rydułtowy w ramach zadania "Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta w Rydułtowach".
Termomodernizacja i przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej
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1. Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 na zadanie związane
z termomodernizacją budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola nr 11-20. Zgodnie z umową:
1) środki z EFRR 4 150 934,82 zł,
2) środki z Budżetu Państwa 488 345,27 zł.
Ponadto złożono projekt z zaktualizowanymi kosztami w ramach programu NFOŚiGW Budownictwo
Energooszczędne Część "I" zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Konkurs nie został jeszcze
rozstrzygnięty.
2. Opracowano dokumentację projektową. Została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach POIŚ
2014-2020 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w woj. śląskim na
zadanie: Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w
Rydułtowach (14 budynków). Zgodnie z umową dofinansowanie 5 857 499,67zł ze środków
Funduszu Spójności. Realizacja 2019-2023.
3. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 na zadanie związane
z termomodernizacją budynku mieszkalnego na Osiedlu Karola 21.
Wartość projektu projektu 1 201 328,77 zł. Planowane dofinansowanie 919 318,47 zł. Projekt nie
został wybrany do dofinansowania.
Planuje się złożenie wniosku w ramach POIŚ 2014-2020 - Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach mieszkalnych w woj. śląskim. Realizacja planowana na lata 2019-2021.
Projekt „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy”
Miasto otrzymało dofinansowanie. Projekt dotyczy 341 instalacji odnawialnych źródeł energii
(252 wniosków mieszkańców – nabór odbył się w roku 2018). Instalacje obejmują 166 instalacji
fotowoltaicznych, 29 instalacji solarnych, 21 pompy ciepła c.w.u. i 125 kotłów na biomasę. Koszt całkowity
projektu 6 899 700,60 zł. Koszt dofinansowania 6 553 839,18 zł.
Projekt „Słoneczne Rydułtowy”(w partnerstwie z Miastem Radlin „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”)
Miasto nie otrzymało dofinansowania. Projekt nie jest realizowany. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej.
Projekt „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego”
Projekt został wybrany do dofinansowania. Składka członkowska celowa - 165 570,88 zł.
Kwota dofinansowania dla Miasta Rydułtowy 2 627 200,00 zł.
Zrealizowano montaż:
• 36 instalacji PV,
• 6 instalacji PV wraz z pompami ciepła c.w.u.,
• 3 instalacje PV wraz z kotłami na pellet o mocy 10-20 kW,
• 18 instalacji PV wraz z kotłami na pellet o mocy 21-30 kW,
• 7 pomp ciepła c.w.u.,
3 kotły na pellet o mocy 10-20 kW ,
• 14 kotłów na pellet o mocy 21-30 kW.
Projekt „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
Projekt został wybrany do dofinansowania. Składka członkowska celowa - 23 328,88 zł. Dofinansowanie dla
Miasta Rydułtowy w 2020 roku - 133 102,00 zł. Uzyskana kwota dofinansowania dla Miasta Rydułtowy
w ramach projektu - 301 900,00 zł.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Syryni.
Zadania zostały zrealizowane.
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Podsumowanie:
Miasto sukcesywnie realizuje zadania związane z termomodernizacją budynków sektora komunalnego wraz
z przyłączeniem ich do sieci ciepłowniczej i gazowej.
Wzrosła świadomość mieszkańców w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - w zakresie wymiany kotłów o niskiej
sprawności wytwarzania ciepła oraz możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii.
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16. Założenia Do Planu Zaopatrzenia W ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa
Gazowe
1. Pełna nazwa programu
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rydułtowy
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
Uchwała Nr 3.36.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2018 r.
3. Cel przyjęcia programu
Wymóg ustawowy – art. 19 ustawy Prawo energetyczne z 10.04.1997 r.
4. Data ostatniej aktualizacji
Aktualizacja - 20 grudnia 2018 r.
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Biuro Zarządzania Energią
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 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 2019 (w porównaniu do roku 2018) oraz za I połowę 2020 roku (w porównaniu do
I połowy 2019 roku).
3. Przeanalizowano możliwość ograniczenia poboru mocy biernej w budynku Urzędu Miasta poprzez
montaż baterii dławików do kompensacji mocy pojemnościowej.
4. Monitoring czasów włączenia i wyłączenia oświetlenia ulicznego na terenie miasta wraz z regulacją
zegarów astronomicznych.
5. Objazdy oświetlenia ulicznego pod kątem nieświecących bądź migających lamp.
6. Trwa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta wraz ze zmianą sposobu ogrzewania.
Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, gazowej lub montaż pompy ciepła.
7. Obsługa mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej na terenie miasta.
Pomoc w wypełnianiu wniosków o określenie warunków przyłączenia.
8. Miasto Rydułtowy w 2020 roku zakwalifikowały się do drugiej edycji programu LeadAIR organizowanego
przez Forum Energii. Programu dla samorządów, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia
w podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza. Program LeadAIR objął 15 miast, których
przedstawiciele mieli możliwość poszerzenia wiedzy jak zaplanować i przeprowadzić programy
antysmogowe oraz skutecznie pozyskać środki na nisko emisyjną transformację. Wśród pozostałej
15 samorządów wraz z Rydułtowami do programu zakwalifikowały się min. miasta Jastrzębie Zdrój,
Wilamowice, Bytom, Pszczyna, Nowy Targ, Sandomierz, Piastów czy Kartuzy! LeadAIR to półroczny
program edukacyjno-rozwojowy dla miast. W ramach programu przedstawiciele miasta uczestniczyły w
2 zjazdach szkoleniowych, składających się z warsztatów, wykładów, spotkań z urzędnikami centralnymi
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i samorządowymi, indywidualnego 4-miesięcznego doradztwa dla każdego z miast w wybranym temacie,
które było prowadzone w okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. oraz 3 webinariów tematycznych.
W ramach doradztwa współpracowaliśmy z Panią Anna Dyląg – doktorem nauk ekonomicznych, która
zajmuje się angażowaniem mieszkańców w procesy zarządzania energią w gminach. Tematem ,który był
przepracowany z doradcą to min dostępne technologie i inspiracje oraz jak skutecznie wnioskować
o środki na niskoemisyjną transformację oraz energetyka obywatelska.

9.

Wystąpiono do PSG Sp. z o.o. o przesłanie stanu zaawansowania rozbudowy sieci gazowej na terenie
miasta.

Podsumowanie:
W 2020 r. znacząco spadło zużycie mediów w jednostkach oświatowych w związku z wprowadzeniem nauki
zdalnej dla uczniów.
Wzrosło zainteresowanie mieszkańców przyłączeniem do sieci gazowej. Ze względu na pandemię zrezygnowano
z dyżurów przedstawiciela PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o w Urzędzie Miasta. Obsługa mieszkańców
prowadzona jest telefonicznie i stacjonarnie.
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17. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Miasta Rydułtowy na lata 2019 – 2023
1. Pełna nazwa programu
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rydułtowy na lata 2019 - 2023
2. Akt prawny, którym program został przyjęty
Uchwała nr 3.25.2018 Rady miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rydułtowy na lata 2019 - 2023"
3. Cel przyjęcia programu

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego Rada Miasta uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta jest podstawowym
dokumentem planistycznym obejmującym działania operacyjne, pozwalające na efektywne
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy.
4. Data ostatniego podsumowania

Plany, prognozy i założenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta
Rydułtowy na lata 2019 – 2023 są na bieżąco monitorowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rydułtowach.
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Stanowisko do Spraw Mieszkaniowych i Profilaktyki Uzależnień
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2020 roku:
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rydułtowy na lata 2019 – 2023
przyjęty został na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Określa on m. in.:
• prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Miasta
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
• analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali z podziałem na kolejne lata,
• zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
• sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta
w kolejnych latach,
• źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
• wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
miasta, koszty zarządu nieruchomości wspólnymi, których Miasto jest jednym ze współwłaścicieli,
a także wydatki inwestycyjne.
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Podsumowanie:
Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej
pięć kolejnych lat. Zgodnie z założeniami programu w styczniu 2020 r. wydane zostało zarządzenie Burmistrza
Miasta w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz określenia wysokości obniżki czynszu w zależności od występowania czynników zmniejszających
wartość użytkową lokalu. W roku 2020 na budynkach wykonano prace: założono instalację AZART na budynkach:
Barwna 1, Ofiar Terroru 70; wykonano deskowanie i wymianę pokrycia dachu nad wejściem do budynku
Raciborska 427; prowadzono bieżącą wymianę i naprawę pieców związaną z bezpieczeństwem użytkowania;
utwardzono obejście przy budynku Plebiscytowa 37 (wiata na kosze do segregacji); prowadzono bieżące remonty
mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia; podłączono do kanalizacji sanitarnej budynku Bohaterów Warszawy 38.
Rozpoczęła się również termomodernizacja budynków na Osiedlu Karola. Na dzień 31.12.2020 r. w zasobach
miasta znajdowało się 294 lokali mieszkalnych, w tym 91 lokali z najmem socjalnym
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Rada Miasta Rydułtowy liczy 21 radnych:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Anielska Teresa
Baron Barbara
Brzezina Wiesław
Brzonkalik-Skowronek Małgorzata
Ciurko Wiesława
Kołodziej Alicja
Koźlik Wojciech
Krajczok Grzegorz
Kubala Joanna
Meslik Adam
Pawłowicz Barbara
Pierchała Michał
Poręba Maciej
Sładek Stefan
Szlachta Dariusz
Szwan Lucjan
Wojciechowska Barbara
Wróblewski Jerzy
Wystyrk Marek
Zając Halina
Zalenga Sławomir

Przewodniczący Rady:
Szwan Lucjan
Przy Radzie Miasta Rydułtowy, w roku 2020 działało 7 komisji:

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

Komisja Prawa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Budżetu i Rozwoju
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Komisja Polityki Społecznej
Komisja Rewizyjna
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Rydułtowy:
W 2020 roku podjęto 101 uchwał,
w przypadku 2 uchwał stwierdzono ich nieważność w całości,
w przypadku 3 uchwał stwierdzono ich nieważność w części.
Numer
uchwały
data
podjęcia
15.162.2020
30.01.2020
15.163.2020
30.01.2020

Uchwała w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Rydułtowy

Przebieg realizacji uchwały
Uchwała realizowana.

uchylenia uchwały nr 11.92.2015 Rady
Uchwała realizowana.
Miasta Rydułtowy z dnia 10 sierpnia
2015 r. w sprawie regulaminu korzystania
z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Rydułtowach

Publikacja
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
6 lutego 2020 r.
poz. 1192
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
6 lutego 2020 r.
poz. 1193
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Numer
uchwały
data
podjęcia
15.164.2020
30.01.2020

Uchwała w sprawie

Przebieg realizacji uchwały

zmiany uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała realizowana.

zmiany uchwały nr XLVIII/411/10 Rady
Miasta Rydułtowy z dnia 22 października
2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego
wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą

Uchwała realizowana.

15.171.2020
30.01.2020

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

Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości położonej przy ul.
Romualda Traugutta.

15.172.2020
30.01.2020

wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony z dotychczasowym
dzierżawcą
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu

Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości położonej na
Osiedlu na Wzgórzu.

15.165.2020
30.01.2020

15.166.2020
30.01.2020
15.167.2020
30.01.2020
15.168.2020
30.01.2020
15.169.2020
30.01.2020
15.170.2020
30.01.2020

15.173.2020
30.01.2020

15.174.2020
30.01.2020

udzielenia pomocy finansowej
Międzygminnemu Związkowi Wodociągów
i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

15.175.2020
30.01.2020

zmiany uchwały nr 5.51.2019 Rady Miasta
Rydułtowy z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie regulacji wysokości diet oraz
zwrotu poniesionych kosztów podróży
służbowych przysługujących radnym Rady
Miasta Rydułtowy
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2020-2029
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na
2020 rok

15.176.2020
30.01.2020
15.177.2020
30.01.2020

Publikacja
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
10 lutego 2020 r.
poz. 1322.
Stwierdzenie
nieważności
uchwały w części
- rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody Śl.
z dnia 05.03.2020 r.
nr
NPII.4131.1.209.20
20
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
6 lutego 2020 r.
poz. 1194

Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości położonej przy ul.
Romualda Traugutta.
Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości położonej przy ul.
Romualda Traugutta.
Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości położonej przy ul.
Szpitalnej.
Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości położonej przy ul.
Romualda Traugutta.
Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości położonej przy ul.
Stanisława Ligonia.

Uchwała zrealizowana.
Przekazano pomoc finansową - dotację celową
w kwocie 5 000,00 zł na bieżącą działalność
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Wodzisławiu Śląskim.
Uchwała zrealizowana.
Udzielono pomocy finansowej w kwocie
650 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału zakładowego i objęcie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śląskim.
Uchwała realizowana.

Uchwała zrealizowana.
Uchwała zrealizowana.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
6 lutego 2020 r.
poz. 1195
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Numer
uchwały
data
podjęcia
16.178.2020
20.02.2020

16.179.2020
20.02.2020

16.180.2020
20.02.2020

16.181.2020
20.02.2020
16.182.2020
20.02.2020
16.183.2020
20.02.2020
16.184.2020
20.02.2020
16.185.2020
20.02.2020
17.186.2020
26.03.2020
17.187.2020
26.03.2020
17.188.2020
26.03.2020
17.189.2020
26.03.2020

17.190.2020
26.03.2020

Uchwała w sprawie

Przebieg realizacji uchwały

Publikacja

zmiany uchwały nr 21.214.2016 Rady
Miasta Rydułtowy z dnia 16 czerwca
2016 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie miasta Rydułtowy
oraz określenia warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
zmiany uchwały nr 15.150.2015 Rady
Miasta Rydułtowy z dnia 17 grudnia
2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
wystąpienia z apelem do Prezesa Rady
Ministrów o podjęcie kompleksowych
działań rekompensujących samorządom
znaczne ubytki dochodów z tytułu m. in.
obniżenia stawek podatku PIT
zmiany w składzie Komisji Prawa,
Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miasta Rydułtowy
zmiany w składzie osobowym Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Rady Miasta Rydułtowy
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2020-2029
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na
2020 rok

Uchwała realizowana.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
26 lutego 2020 r.
poz. 1644

Uchwała realizowana.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
26 lutego 2020 r.
poz. 1645

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Miasta Rydułtowy na lata
2020 - 2022
wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych związanych
z przygotowaniem Rydułtowskiego
Budżetu Obywatelskiego 2021
ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z budową drogi, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała realizowana.

zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi
i jednorodzinnymi położonych na terenie
miasta Rydułtowy, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym

Uchwała realizowana.

Uchwała zrealizowana. Apel przekazano Prezesowi Rady
Ministrów, organom stanowiącym gmin i powiatów
województwa śląskiego, posłom i senatorom
z terenu województwa śląskiego.
Uchwała zrealizowana. Odwołanie ze składu Komisji
Prawa, Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego radnej Joanny Kubali.
Uchwała zrealizowana. Powołanie do składu Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radnej
Joanny Kubali.
Skarbnik Miasta. Uchwała zrealizowana.
Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości położonej przy ul.
Raciborskiej.
Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości położonej przy ul.
Romualda Traugutta.
Sekretarz Miasta. Uchwała realizowana.

Uchwała zrealizowana.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
26 lutego 2020 r.
poz. 1646

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
3 kwietnia 2020 r.
poz. 2961
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 3 kwietnia
2020 r. poz. 2962
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
3 kwietnia 2020 r.
poz. 2963
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Numer
uchwały
data
podjęcia
17.191.2020
26.03.2020

Uchwała w sprawie

Przebieg realizacji uchwały

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Rydułtowy

17.192.2020
26.03.2020

zmiany uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

17.193.2020
26.03.2020

zmiany uchwały Rady Miasta Rydułtowy
Uchwała realizowana.
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie
miasta Rydułtowy, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe jedynie przez część roku
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
Uchwała realizowana.
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie
miasta Rydułtowy oraz określenia
warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej

17.194.2020
26.03.2020

17.195.2020
26.03.2020

zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2020-2029

Uchwała zrealizowana.

17.196.2020
26.03.2020

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na
2020 rok

Uchwała zrealizowana.

17.197.2020
26.03.2020
17.198.2020
26.03.2020

emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu na wsparcie
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim
udzielenia dotacji celowej dla
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im.
dra Alozjego Pawelca w Wodzisławiu
Śląskim

Uchwała zrealizowana.

18.199.2020
30.04.2020

Publikacja
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
3 kwietnia 2020 r.
poz. 2964.
Stwierdzenie
nieważności
uchwały w części
- rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody Śl.
z dnia 30.04.2020 r.
nr
NPII.4131.1.428.20
20
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
3 kwietnia 2020 r.
poz. 2965.
Stwierdzenie
nieważności
uchwały w części
- rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody Śl.
z dnia 30.04.2020 r.
nr
NPII.4131.1.429.20
20
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 3 kwietnia
2020 r. poz. 2966

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
3 kwietnia 2020 r.
poz. 2967

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
3 kwietnia 2020 r.
poz. 2968

Uchwała zrealizowana.
Udzielono pomocy finansowej na wsparcie Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim w kwocie 20
000,00 zł
Uchwała zrealizowana.
Przekazano dotację celową w wysokości 2 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.
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Numer
uchwały
data
podjęcia
18.200.2020
30.04.2020

Uchwała w sprawie
przekazania środków finansowych
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarne
w Wodzisławiu Śląskim

Przebieg realizacji uchwały

Publikacja

Uchwała zrealizowana.
Przekazano dotację celową w kwocie 50 000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego
samochodu rozpoznawczo
- ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2
w Rydułtowach.
Uchwała zrealizowana.

18.201.2020
30.04.2020

zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2020-2029

18.202.2020
30.04.2020

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na
2020 rok

Uchwała zrealizowana.

19.203.2020
21.05.2020

wprowadzenia zwolnienia z podatku od
nieruchomości: gruntów, budynków
i budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19

Uchwała realizowana.

19.204.2020
21.05.2020

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu

19.205.2020
21.05.2020
19.206.2020
21.05.2020

zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2020 - 2029
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na
2020 rok

Uchwała zrealizowana. Przekazano dotację celową
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa drogi powiatowej 5024S
(ul. Bohaterów Warszawy) w Rydułtowach wraz
z remontem chodnika w wysokości 50% kosztów wkładu
własnego lecz nie więcej niż 1 025 000,00 zł
Uchwała zrealizowana.

19.207.2020
21.05.2020

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze nr NPII.4131.1.428.2020
Wojewody Śląskiego z dnia
30 kwietnia 2020 r.

19.208.2020
21.05.2020

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze nr NPII.4131.1.429.2020
Wojewody Śląskiego z dnia
30 kwietnia 2020 r.

19.209.2020
21.05.2020

zawarcia porozumienia dotyczącego
przejęcia przez miasto Rybnik zadania
zarządzania drogą publiczną ulicą
Niewiadomską

Uchwała zrealizowana.

Wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie
nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność części
uchwały Nr 17.191.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia
26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Rydułtowy. WSA uchylił
rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, w następstwie
czego wojewoda wniósł skargę kasacyjną. Postępowanie
sądowe w toku.
Wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie
nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność części
uchwały Nr 17.192.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia
26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowania
odpadami komunalnymi. Postępowanie sądowe
zakończono utrzymaniem w mocy rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego.
Uchwała zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie
porozumienia.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
11 maja 2020 r.
poz. 3881
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
27 maja 2020 r.
poz. 4204

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
26 maja 2020 r.
poz. 4171
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Numer
uchwały
data
podjęcia
20.210.2020
18.06.2020

20.211.2020
18.06.2020
20.212.2020
18.06.2020
20.213.2020
18.06.2020
20.214.2020
18.06.2020
20.215.2020
18.06.2020

Uchwała w sprawie

Przebieg realizacji uchwały

rozpatrzenia i załatwienia petycji:
Spółdzielni Mieszkaniowej "ROW"
w Wodzisławiu Śląskim, Polskiej Grupy
Górniczej S.A., TAURON Dystrybucji S.A.
oddział w Krakowie, TANKPOL B. i R. Mosio
spółka jawna z siedzibą w Szczucinie,
TECH-POL Sp. z o. o.
z siedzibą w Rydułtowach, DL Invest Group
Sp. z o. o.
z siedzibą w Katowicach i KROKUS Sp. z o.
o. z siedzibą w Swadzimiu o zwolnienie
z podatku od nieruchomości
udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi
Miasta Rydułtowy

Uchwała zrealizowana. Uznano, że petycje nie zostaną
uwzględnione
w zakresie zwolnień z podatku innych podmiotów niż
wskazane uchwałą Nr 19.203.2020 Rady Miasta
Rydułtowy z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19
Uchwała zrealizowana. Udzielono jednogłośnie wotum
zaufania Burmistrzowi Miasta Rydułtowy Marcinowi
Połomskiemu.
Uchwała zrealizowana.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta Rydułtowy za rok 2019
udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Rydułtowy za 2019 rok

Uchwała zrealizowana. Udzielono jednogłośnie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Marcinowi
Połomskiemu za 2019 rok.
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Uchwała realizowana na bieżąco.
problemowych Rady Miasta Rydułtowy na
drugie półrocze 2020 roku
określenia rodzajów dodatkowych usług
Uchwała realizowana na bieżąco.
świadczonych przez miasto Rydułtowy
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,
sposobu ich świadczenia oraz wysokości
cen za te usługi

Publikacja

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
25 czerwca 2020 r.
poz. 5002

20.216.2020
18.06.2020

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie Uchwała realizowana na bieżąco.
odpadami komunalnymi na
nieruchomościach, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie miasta
Rydułtowy

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
25 czerwca 2020 r.
poz. 5003

20.217.2020
18.06.2020

określenia zasad udzielania ulg
dotyczących należności pieniężnych
z tytułu oddania przedsiębiorcom
gminnych nieruchomości w najem,
dzierżawę lub użytkowanie w związku
z ograniczeniem prowadzenia przez nich
działalności gospodarczej z uwagi na
ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii
ustalenia maksymalnej wysokości
poręczeń udzielanych przez Burmistrza
Miasta w roku budżetowym 2020
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2020 - 2029
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na
2020 rok

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
25 czerwca 2020 r.
poz. 5004

20.218.2020
18.06.2020
20.219.2020
18.06.2020
20.220.2020
18.06.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej. Uchwała realizowana.

Uchwała realizowana.
Maksymalną kwotę poręczeń ustalono do łącznej
wysokości 69 900,00 zł
Uchwała zrealizowana.
Uchwała zrealizowana.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
25 czerwca 2020 r.
poz. 5005
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Numer
uchwały
data
podjęcia
20.221.2020
18.06.2020

21.222.2020
27.08.2020
21.223.2020
27.08.2020
21.224.2020
27.08.2020

Uchwała w sprawie

Przebieg realizacji uchwały

określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, położonych na terenie
miasta Rydułtowy, za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych oraz
odbierania odpadów komunalnych

określenia średniej ceny jednostki paliwa
w mieście Rydułtowy na rok szkolny
2020/2021
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu

Uchwała realizowana.

Uchwała realizowana. Przekazano dotację celową
z budżetu roku 2020 na realizację zadania w zakresie
transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji
Racibórz - Pszów - Rydułtowy w wysokości 9 300 zł
określenia
górnych
stawek
opłat Uchwała realizowana.
ponoszonych
przez
właścicieli
nieruchomości, położonych na terenie
Miasta Rydułtowy, za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych oraz
odbierania odpadów komunalnych

21.225.2020
27.08.2020
21.226.2020
27.08.2020

zmiany
Miejskiego
Programu Uchwała zrealizowana.
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwała zrealizowana.
miasta Rydułtowy na lata 2020 - 2029

21.227.2020
27.08.2020

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na
2020 rok

Uchwała zrealizowana.

22.228.2020
17.09.2020
22.229.2020
17.09.2020

wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2020 - 2029

Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości położonej przy ul.
R. Traugutta.
Uchwała zrealizowana.

22.230.2020
17.09.2020

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na
2020 rok

Uchwała zrealizowana.

23.231.2020
22.10.2020

zmiany uchwały w sprawie współdziałania
oraz udzielenia pomocy finansowej miastu
Wodzisław Śl.

Uchwała realizowana.
Wyrażono zgodę na udzielenie miastu Wodzisław Śl.
w latach 2014- 2021 pomocy finansowej - dotacja
celowa w łącznej wysokości 230 154,85 zł finansowanie zadania pn. Projekt Budowy Drogi
Południowej na odcinku od drogi wojew. nr 935
w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską
w Mszanie.

23.232.2020
22.10.2020

zmiany uchwały w sprawie współdziałania
oraz udzielania pomocy finansowej miastu
Racibórz

Uchwała realizowana.
Wyrażono zgodę na udzielenie miastu Racibórz w latach
2012-2021 pomocy finansowej- dotacja celowa
w łącznej wysokości 324 245,54 zł finansowanie zadania
pn. Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.
Sportowej w Rybniku.

23.233.2020
22.10.2020

wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony

Uchwała realizowana. Zawarto umowę najmu
nieruchomości położonej przy ul. W. Łokietka

Publikacja
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
25 czerwca 2020 r.
poz. 5006.
Stwierdzenie
nieważności
uchwały w całości
- rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody Śl.
z dnia 24 lipca
2020 r.
nr
NPII.4131.1.668.20
20
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 3 września
2020, poz. 6415

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
3 września 2020,
poz. 6416

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 3 września
2020, poz. 6417

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
25 września 2020,
poz. 6831
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Numer
uchwały
data
podjęcia
23.234.2020
22.10.2020

Uchwała w sprawie
programu 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 2021

Przebieg realizacji uchwały

Publikacja

Uchwała realizowana.

23.235.2020
22.10.2020

zmiany uchwały nr 10.52.2011 Rady
Miasta Rydułtowy z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie nadania imienia i zmiany statutu
Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy

23.236.2020
22.10.2020

wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku
od nieruchomości

23.237.2020
22.10.2020

przystąpienia do sporządzenia
Uchwała realizowana.
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rydułtowy dla
obszarów oznaczonych symbolami MP/16Z/1, MP/16-Z/2, MP/16-Z/3, MP/16-Z/4,
MP/16-Z/5, MP/16-Z/6, MP/16-Z/7,
MP/16-Z/8

23.238.2020
22.10.2020
23.239.2020
22.10.2020

zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2020 - 2029
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na
2020 rok

Uchwała zrealizowana.

23.240.2020
22.10.2020

zmiany uchwały nr 21.227.2020 Rady
Miasta Rydułtowy z dnia 27 sierpnia
2020 r. w sprawie zmian w budżecie
miasta Rydułtowy na 2020 rok
przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego
zadania publicznego- zarządzania drogami
powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta Rydułtowy
w roku 2021 w zakresie letniego
i zimowego utrzymania nawierzchni
chodników oraz zieleni przydrożnej
zmiany uchwały nr 5.51.2019 Rady Miasta
Rydułtowy z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie regulacji wysokości diet oraz
zwrotu poniesionych kosztów podróży
służbowych przysługujących radnym Rady
Miasta Rydułtowy

Uchwała zrealizowana.

zmiany uchwały nr 39.372.2018 Rady
Miasta Rydułtowy z dnia 18 stycznia
2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania grantów (dotacji celowych)
w ramach realizacji projektu: "Instalacje
OZE (odnawialne źródła energii) na terenie
miasta Rydułtowy"
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta
Rydułtowy w 2021 roku

Uchwała realizowana.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
7 grudnia 2020,
poz. 8744

Uchwała realizowana.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
7 grudnia 2020,
poz. 8745

25.241.2020
26.11.2020

25.242.2020
26.11.2020

25.243.2020
26.11.2020

25.244.2020
26.11.2020

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała realizowana.
Realizacja na podstawie porozumienia.

Dz. Urz. Woj. Śl.
poz. 7501 z dnia 28
października 2020
r.
Rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody Śl.
NPII.4131.1.946.20
20
z dnia 26.11.2020 r.
stwierdzenie
nieważności
uchwały w całości.
Dz. Urz. Woj. Śl.
poz. 7502 z dnia 28
października 2020
r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
28 października
2020, poz. 7503
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
28 października
2020, poz. 7504

Uchwała realizowana.
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Numer
uchwały
data
podjęcia
25.245.2020
26.11.2020

Uchwała w sprawie

Przebieg realizacji uchwały

Publikacja

zmiany uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku
od nieruchomości

Uchwała realizowana.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
4 grudnia 2020,
poz. 8644

Uchwała realizowana.

25.247.2020
26.11.2020
25.248.2020
26.11.2020

zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2020 - 2029
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na
2020 rok

Uchwała zrealizowana.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
7 grudnia 2020,
poz. 8746

25.249.2020
26.11.2020

przystąpienia do procedury zmiany granic
administracyjnych miasta Rydułtowy
i przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami miasta Rydułtowy
przystąpienia do procedury zmiany granic
administracyjnych miasta Rydułtowy
i przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami miasta Rydułtowy
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021
przyjęcia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
zamiaru likwidacji Filii nr 1 Biblioteki
Publicznej Miasta Rydułtowy,
zlokalizowanej przy ul. Podleśnej 6c
w Rydułtowach
zmiany uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany uchwały nr
XVII/138/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia
24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rydułtowy - obszar
oznaczony symbolem MP/11

Uchwała realizowana.

wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2020 - 2029
zmian w budżecie miasta Rydułtowy na
2020 rok

Uchwała zrealizowana.
Wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości położonej przy ul. Jasnej.
Uchwała zrealizowana.

26.258.2020
17.12.2020
26.259.2020
17.12.2020

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2021 - 2029
budżetu miasta Rydułtowy na 2021 rok

Uchwała zrealizowana.

26.260.2020
17.12.2020
26.261.2020
17.12.2020
26.262.2020
17.12.2020

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Uchwała zrealizowana.
Wodzisławskiemu
zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta
Uchwała realizowana.
Rydułtowy na 2021 rok
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Uchwała realizowana.
problemowych Rady Miasta Rydułtowy na
pierwsze półrocze 2021 roku

25.246.2020
26.11.2020

25.250.2020
26.11.2020
26.251.2020
17.12.2020
26.252.2020
17.12.2020
26.253.2020
17.12.2020
26.254.2020
17.12.2020

26.255.2020
17.12.2020
26.256.2020
17.12.2020
26.257.2020
17.12.2020

Uchwała zrealizowana.
Opublikowana w

Uchwała realizowana.

Uchwała realizowana.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
4 grudnia 2020,
poz. 8645
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
4 grudnia 2020,
poz. 8646
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
4 grudnia 2020,
poz. 8647

Uchwała realizowana.
Uchwała realizowana.

Uchwała realizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
28 grudnia 2020,
poz. 9498
Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia
4 stycznia 2021 r.
poz. 41
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1. Inwestycje
1.1 Modernizacja ul. Karola Miarki (zadanie zakończone w 2020 r.)
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi wewnętrznej o długości 183,43 m
(odcinek od ul. Strzelców Bytomskich do posesji przy ul. Karola Miarki 11). Wykonano nawierzchnię drogi
i zjazdów z bloczków betonowych - 694,60 m2, pobocza utwardzone ażurami – 151,40 m 2 i tłuczniem
197,50 m2 oraz odwodnienie drogi. Umowę z wykonawcą robót - konsorcjum firm: lider konsorcjum
Zakład Betoniarski Kłosek – Porwoł Sp. z o. o. z siedzibą w Jejkowicach, partner konsorcjum Renata
Kłosek i Danuta Porwoł Zakład Betoniarski S.C., z siedzibą w Jejkowicach podpisano w dniu
6 lutego 2020 r. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił pan Stefan Fiszer, prowadzący
działalność gospodarczą pn.: „IMPERO Stefan Fiszer” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Roboty
wykonane były w terminie od 21 lutego do 21 kwietnia 2020 r. Dokumentacja projektowa została
opracowana przez pana Piotra Lilla, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: „ML Design Piotr Lilla”
z siedzibą w Kończycach Małych. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu
30 kwietnia 2020 r.
Wartość inwestycji: 316 777,06 zł.
1.2 Modernizacja ul. Zygmunta Krasińskiego (zadanie zakończone w 2020 r.)
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont ulicy Zygmunta Krasińskiego na odcinku od
ul. Strzelców Bytomskich do ul. Zygmunta Krasińskiego o długości 159,00 m oraz od ul. Adama
Mickiewicza do ul. Ofiar Terroru o długości 218 m. Wykonano nawierzchnię drogi z bloczków betonowych
-1 309,83 m2 , kostki brukowej - 117,30 m2 i płyt ażurowych 15,39 m2 wraz z poboczem z kruszywa oraz
odwodnieniem drogi. Umowę z wykonawcą robót Mateuszem Kühnem prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą: „A&M Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mateusz Kühn” z siedzibą
w Krzyżanowicach, zawarto w dniu 3 kwietnia 2020 r. Roboty wykonane były w terminie od 15 kwietnia
do 30 października 2020 r. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Stefan Fiszer prowadzący
działalność gospodarczą pn.: „IMPERO Stefan Fiszer” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Dokumentacja
projektowa została opracowana przez pana Grzegorza Połomskiego „STUDIO POŁOMSCY Edyta
Połomska” z siedzibą w Rydułtowach.
Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 25.11.2020 r. Wartość inwestycji: 472 428,56 zł.
1.3 Drugie życie – Modernizacja placu zabaw przy ul. Romualda Traugutta (zadanie zakończone
w 2020 r.)
Zadanie inwestycyjne „Drugie życie – Modernizacja placu zabaw przy ul. Romualda Traugutta”
zrealizowane zostało w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Zmodernizowano plac
zabaw wraz z wkomponowaniem nowych urządzeń zabawowych w istniejące zagospodarowanie terenu.
Ustawiono domek ze zjeżdżalnią, huśtawkę kiwak oraz nowe zawiesie na istniejącej huśtawce. Umowę
na dostawę i montaż urządzeń zabawowych zawarto w dniu 3 września 2020 r. z Maciejem Mync
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BHPlay Maciej Mync z siedzibą w Gliwicach. Prace
zostały wykonane w terminie od 3 września do 10 listopada 2020 r. Nadzór nad pracami prowadził
przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach. Dokumentacja projektowa została
opracowana przez Waldemara Bobera prowadzącego działalność gospodarczą pn.: „STUDIO
ARCHITEKTURY BOBER Waldemar Bober” z siedzibą w Radlinie. Protokół odbioru końcowego został
podpisany w dniu 30 listopada 2020 r. Koszt realizacji zadania wyniósł: 24 834,50 zł.
1.4 Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta (zadanie zakończone w 2020 r.)
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego budynek został dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Rozbudowano istniejący budynek urzędu o dodatkowy segment, gdzie
zlokalizowano główne wejście do budynku z poziomu terenu oraz zamontowano windę dostosowaną dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach rozbudowy i modernizacji budynku wykonano instalację
systemu sygnalizacji pożaru, instalację alarmową i monitoringu, instalację awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego, wewnętrzną instalację hydrantową, klimatyzację i system oddymiania nowo
wybudowanej klatki schodowej. Na II piętrze istniejącego budynku zostały wykonane sufity o odporności
ogniowej EI30. Zmodernizowano również kotłownię gazową. Przeprowadzono niezbędne roboty
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instalacyjne: wod.-kan., elektryczne, centralnego ogrzewania. Roboty zostały wykonane w okresie od
16 maja 2019 r. do 30 listopada 2020 r. przez konsorcjum firm: lider konsorcjum Jerzy Brzoska
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T" Jerzy Brzoska
z siedzibą w Czernicy oraz partner konsorcjum: Grupa MJM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Czernicy. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Grzegorz Mrozek prowadzący
działalność gospodarczą pn.: „Mrozek Grzegorz doradztwo budowlane usługi G. Mrozek” z siedzibą
w Gaszowicach. Dokumentacja projektowa została opracowana przez pana Waldemara Bobera
prowadzącego działalność gospodarczą pn.: „STUDIO ARCHITEKTURY BOBER, Waldemar Bober”.
Końcowy protokół odbioru robót został podpisany w dniu 30 listopada 2020 r. Koszt realizacji zadania
wyniósł: 4 662 226,93 zł.
1.5 Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta – etap II (zadanie zakończono w 2020 r.)
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w urzędzie zamontowano system pętli indukcyjnych dla
osób słabosłyszących. Lokalizacja pętli obejmuje stanowiska: Sekretariat Burmistrza Miasta Rydułtowy,
Kasa, Kancelaria, Ewidencja Ludności i Działalności Gospodarczej. Wykonano również tablice
informacyjne przystosowane dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących (pismo punktowe
Braille’a). Inwestycja została zakończona w dniu 1 grudnia 2020 r. Koszt realizacji zadania wyniósł:
70 129,12 zł.
1.6 Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku
wodnym Machnikowiec w Rydułtowach (zadanie zakończone w roku 2020)
W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług
społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” wykonano rewitalizację Osiedla
Karola oraz przebudowę terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec.
1.6.1 Rewitalizacja Osiedla Karola
W ramach rewitalizacji Osiedla Karola wykonano zagospodarowanie terenu wraz z przebudową
kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną oraz wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej.
Wokół budynków wykonano nowe ogrodzenia. Na drogach osiedla i wjazdach do budynków wykonano
nową nawierzchnię z kostki betonowej, zmodernizowano i ogrodzono plac zabaw, dołożono urządzenia
zabawowe i wykonano bezpieczną nawierzchnię, zamontowano ławki, kosze na śmieci i leżaki terenowe.
Powstało miejsce integracji społecznej mieszkańców, gdzie znajduje się grill terenowy, stoły piknikowe
z siedziskiem, ławki, kosze na śmieci i rabaty kwiatowe. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano
kamerę systemu monitoringu miejskiego. Roboty zostały wykonane w okresie: od 3 lutego do
30 listopada 2020 r. przez firmę CELMAR Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu. Funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego pełnił pan Grzegorz Połomski „STUDIO POŁOMSCY Edyta Połomska” z siedzibą
w Rydułtowach. Dokumentacja projektowa została opracowana przez P.P.U.H PRO TECHNOLOGY
z siedzibą w Bielsku-Białej. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 21 grudnia 2020 r.
Wartość powyższych robót budowlanych wyniosła: 3 019,162,80 zł.
W ramach rewitalizacji Osiedla Karola wykonano również opaskę żwirową i drenaż opaskowy wokół
budynków, podesty przed wejściami do budynków, schody zewnętrzne z kostki betonowej w postaci
prefabrykowanych ścian oporowych typu „L” wraz z balustradami. Na dojściach do budynków wykonano
nową nawierzchnię z kostki betonowej. Umowę na wykonanie robót zawarto w dniu 13 lutego 2020 r.
z Jadwigą Szczyrbą, Łukaszem Szczyrbą, Marcinem Szczyrbą prowadzącymi działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej pod firmą: „Szczyrba S.C.” z siedzibą w Rogowie. Roboty zostały wykonane
w okresie: od 13 marca do 7 grudnia 2020 r. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Grzegorz
Połomski „STUDIO POŁOMSCY Edyta Połomska” z siedzibą w Rydułtowach. Dokumentacja projektowa
została opracowana przez P.P.U.H PRO TECHNOLOGY z siedzibą w Bielsku-Białej. Protokół odbioru
końcowego został podpisany w dniu 21 grudnia 2020 r. Wartość powyższych robót budowlanych
wyniosła: 616 555,69 zł.
Łączny koszt realizacji zadania na Osiedlu Karola wyniósł: 3 728 787,70 zł.
1.6.2 Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec – etap I
W ramach przebudowy terenu przy zbiorniku wodnym „Machnikowiec” wykonano kompleksowe
uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w postaci budowy zewnętrznej tężni solankowej wraz
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z żaglami zacieniającymi oraz budową infrastruktury technicznej w postaci: ciągów pieszo-jezdnych,
(w tym ciągu łączącego teren inwestycji z ul. Strzelców Bytomskich oraz ścieżkę łączącą teren
z Osiedlem Karola), chodników i placów. Wykonano mury oporowe i schody terenowe. Zamontowano
latarnie parkowe, słupki oświetleniowe, oprawy oświetleniowe w nawierzchni oraz elementy małej
architektury: ławki, leżaki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne (w tym tablica
przystosowana dla osób niewidomych i słabowidzących-pismo punktowe Braille’a). Przy ścieżce
rowerowej zamontowano samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Zostały wykonane umocnienia
brzegu zbiornika wodnego. Zbiornik został oczyszczony, powstała plaża piaszczysta, pomosty pływające
i pomost stały oraz zostały wykonane umocnienia skarpy od strony ul. Ładnej (kosze gabionowe, narzut
kamienny). Dokonano rozbiórki dwóch budynków gospodarczych i dawnego amfiteratru. Wybudowano
slip dla rowerów wodnych i dostarczono 2 rowerki wodne. Wykonano również nasadzenia roślinności
niskiej oraz ozdobnej. Ponadto wybudowano niezbędne elementy uzbrojenia terenu: przyłącze
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącze wodociągowe, elektroenergetyczne, instalację oświetlenia
zewnętrznego i monitoringu. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano kamery monitoringu
miejskiego. Roboty zostały wykonane w okresie od 11 września 2019 r. do 31 lipca 2020 r. przez firmę
Bruki Trawiński Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Piotr
Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych
Piotr Nowak” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Dokumentacja projektowa została opracowana przez
Waldemara Bober prowadzącego działalność gospodarczą pn.: „STUDIO ARCHITEKTURY BOBER,
Waldemar Bober” z siedzibą w Radlinie. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 24
sierpnia 2020 r. Inwestycja została przekazana do użytkowania w dniu 31 sierpnia 2020 r. Koszt
realizacji zadania wyniósł: 3 841 177,40 zł.
Na realizację zadania „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy
zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” uzyskano dofinansowanie ze środków RPO WSL na
lata 2014-2020.
1.7 Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług
społecznych - etap II (zadanie w trakcie realizacji)
W dniu 14 maja 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” z Arturem Marcinkiem, prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą: „Zakład Produkcyjno Remontowo Budowlany Artur Marcinek”
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Wartość umowy: 1 642 000,00 zł. Zakres zamierzenia budowlanego
obejmuje: rozbiórki i demontaże, wykonanie niezbędnych wycinek roślinności (kolidujących
z projektowanymi obiektami), budowę punktu widokowego (plac utwardzony), budowę pochylni
stanowiącej dojście do punktu widokowego wraz ze ścianami oporowymi, budowę schodów terenowych,
odtworzenie budynku magazynowo-sanitarnego w miejscu rozebranego budynku magazynowego,
lokalną przebudowę skarpy (niwelacja terenu), wytyczenie i oznakowanie ścieżek biegowych
i rowerowych (crossowych), wykonanie nawierzchni z kostki, schodów terenowych i połączenie
utwardzonym dojściem ze ścieżką zdrowia, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych (rolki,
nartorolki), montaż elementów małej architektury (urządzenia ścieżki zdrowia), zamontowanie tablic
informacyjnych przystosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących (tablice wykorzystujące pismo
punktowe - pismo Braille’a) i zamontowanie lamp parkowych. Zostanie wykonana również widownia
(3 rzędy) w dolnej części starej widowni amfiteatru oraz monitoring wizyjny. Wykonawca opracował
dokumentację projektową i w dniu 18 listopada 2020 r. uzyskał pozwolenie na realizację robót
budowlanych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 29 kwiecień 2022 r. Wartość
kosztorysowa zadania: 1 816 141,89 zł.
1.8 Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich
termomodernizacją (zadanie w trakcie realizacji)
W ramach zadania wykonano rozbiórkę czterech przedsionków oraz wykonano ławy i ściany
fundamentowe pod przyszłe wiatrołapy budynków na Osiedlu Karola. Umowę na wykonanie robót
zawarto w dniu 13 maja 2020 r. z Jadwigą Szczyrbą, Łukaszem Szczyrbą, Marcinem Szczyrbą
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: „Szczyrba S.C.” z siedzibą
w Rogowie. Odbiór robót nastąpił w dniu 21 grudnia 2020 r. Wartość wykonanych robót: 81 437,52 zł.
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W dniu 16 października 2020 r. zawarto umowę z Ewą Grinspek prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą: „Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ecomplex” Grinspek Ewa” z Łukowa Śląskiego, na
kwotę brutto 5 110 272,29 zł. Zakres robót obejmuje kompleksową termomodernizację 9 budynków
zlokalizowanych na Osiedlu Karola w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie iniekcji ścian,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę konstrukcji dachu wraz z dociepleniem, wykonaniem
okładzin z płytek elewacyjnych imitujących cegłę, wykonanie instalacji wodnej i c. o. oraz instalacji
elektrycznej (w zakresie podłączenia kuchenki elektrycznej i podgrzewaczy c.w.u.) i odgromowej. Funkcję
inspektora nadzoru inwestorskiego pełni Grzegorz Połomski „STUDIO POŁOMSCY Edyta Połomska”
z siedzibą w Rydułtowach. Dokumentacja projektowa została opracowana przez P.P.U.H PRO
TECHNOLOGY z siedzibą w Bielsku-Białej. Wartość kosztorysowa zadania: 5 732 500,00 zł. Planowany
termin zakończenia robót budowlanych: 15 października 2021 r.
1.9 Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach
(zadanie w trakcie realizacji)
Inwestycja obejmuje termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła w 14 budynkach komunalnych:
budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 6,6a, budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 28, budynek przy
ul. Gen. Józefa Bema 103a, budynek przy ul. Ofiar Terroru 49, budynek przy ul. Ofiar Terroru 70, budynek
przy ul. Ofiar Terroru 78, budynek przy ul. Radoszowskiej 123, budynek przy ul. Plebiscytowej 37,
budynek przy ul. Barwnej 1, budynek przy ul. Raciborskiej 242, budynek przy ul. Raciborskiej 244,
budynek przy ul. Raciborskiej 427. 13 budynków mieszkalnych (za wyjątkiem budynku przy
ul. Plebiscytowej 37) zostanie doposażonych w instalację ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją
solarną. Dobór materiału izolacyjnego oraz jego grubość projektowana jest na podstawie wykonanych
audytów energetycznych dla budynków. Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego:
I kwartał 2023 rok. Wartość kosztorysowa inwestycji: 9 420 462,00 zł. W wyniku postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego, zawarto 4 umowy na prace projektowe. Dla budynku przy ul.
Radoszowskiej 123, budynku przy ul. Generała Józefa Bema 103a i budynku przy ul. Barwnej 1, umowy
zawarto w dniu 10.06.2020 r. z Tomaszem Muzyczuk i Barbarą Muzyczuk prowadzącymi działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: „Ekoprobud” z siedzibą w Mikołowie. Kwota każdej
umowy wraz z nadzorem autorskim i opracowaniem audytu ex-post wynosi brutto 28 149,78 zł. Dla
budynku przy ul. Plebiscytowej 37, w dniu 28 maja 2020 r. zawarto umowę z Waldemarem Boberem
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „STUDIO ARCHITEKTURY BOBER, Waldemar Bober”
z siedzibą w Radlinie. Kwota umowy wraz nadzorem autorskim i opracowaniem audytu ex-post wynosi
30 504,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego na dokumentację projektową dla budynku przy
ul. Generała Józefa Bema 6,6a oraz budynku przy ul. Generała Józefa Bema 28 zostanie zawarta umowa
z Waldemarem Bober prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „STUDIO ARCHITEKTURY
BOBER, Waldemar Bober” z siedzibą w Radlinie. Wartość umowy na prace projektowe dla każdego
z budynków wynosi 31 365,00 zł. Termin realizacji określony jest: dla budynku przy ul. Generała Józefa
Bema 28 – 6 miesięcy od podpisania umowy oraz dla budynku przy ul. Generała Józefa Bema 6,6a - 5
miesięcy od podpisania umowy. Podpisano 3 umowy na realizację robót budowlanych. Dla budynku przy
ul. Generała Józefa Bema 103 a, w dniu 6 listopada 2020 r. zawarto umowę z Ewą Grinspek prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ecomplex” Grinspek Ewa
z siedzibą w Łukowie Śląskim, na kwotę brutto 444 621,45 zł. Planowany termin zakończenia robót: 6
maja 2021 r. Teren budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 12 listopada 2020 r.
Termomodernizacja budynku polegać będzie na wykonaniu ocieplenia trzech ścian z wełny mineralnej
i jednej ściany od wewnątrz z tzw. płyt klimatycznych wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej oraz dostosowaniem pomieszczenia dla wymiennikowni. Dla budynku przy
ul. Radoszowskiej 123, w dniu 6 listopada 2020 r. zawarto umowę z Ewą Grinspek prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ecomplex” Grinspek Ewa
z siedzibą w Łukowie Śląskim, na kwotę 590 929,46 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót: 6
maj 2021 r. Teren budowy został przekazany w dniu 12 listopada 2020 r. Termomodernizacja budynku
polegać będzie na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych za pomocą styropianu (trzy ściany)
w technologii ocieplenie na istniejące ocieplenie oraz ze względu na warunki p.poż. ocieplenie elewacji
zachodniej zostanie wykonane z wełny mineralnej. Wykonane będzie również docieplenie stropodachu,
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wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie budynku w instalację c.w.u., modernizacja instalacji
grzewczej (ogrzewanie kotłem węglowym 5 klasy i alternatywnie pompą ciepła) oraz dostosowanie
pomieszczenia dla kotłowni węglowej. Dla budynku przy ul. Plebiscytowej 37, w dniu 23 grudnia 2020 r.
zawarto umowę z panem Krzysztofem Lasyk prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Firma
Budowlana „FACH BUD” Krzysztof Lasyk z siedzibą w Kietrzu, na kwotę brutto 681 423,28 zł. Planowany
termin zakończenia robót: 23 sierpnia 2021 r. Teren budowy został przekazany w dniu 30 grudnia 2020 r.
Termomodernizacja budynku polegać będzie na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych za pomocą
wełny mineralnej na elewacji północno – wschodniej. Na elewacji południowo-zachodniej oraz na
pozostałych elewacjach i dziedzińcu ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą styropianu.
Zaprojektowano przebudowę dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dociepleniem
stropodachów. Nadzór inwestorski pełni Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych z Rybnika, z którym
w dniu 7 grudnia 2020 r. zawarto umowę na kwotę brutto 29 889,00 zł brutto, z czego: nadzór dla
budynku przy ul. Radoszowskiej 123 wynosi 10 200,00 zł.; nadzór dla budynku przy ul. Generała Józefa
Bema 103a wynosi 9 089,00 zł.; nadzór dla budynku przy ul. Plebiscytowej 37 wynosi 10 600,00 zł. W
wyniku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót dla budynku przy ul. Barwnej 1
wpłynęły 2 oferty cenowe. Trwa badanie ofert. W budynku będzie wykonane docieplenie ścian
zewnętrznych płytami styropianowymi elewacji szczytowych (południowo-zachodniej i północnowschodniej) oraz elewacji podwórzowej (północno-zachodniej). Natomiast na całej powierzchni ściany
południowo-wschodniej (frontowej) przeprowadzona zostanie renowacja powierzchni ceglanych.
Zakłada się wymianę całego istniejącego porycia dachowego na pokrycie z blachodachówki oraz jego
docieplenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek zostanie wyposażony w kocioł węglowy 5
klasy oraz zestaw solarny do podgrzewania c.w.u. Szacowana wartość zamówienia wynosi brutto
1 182 415,06 zł.
1.10 Modernizacja ul. Ofiar Terroru (zadanie w trakcie realizacji)
Wykonawca robót Robert Białdyga, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Robert Białdyga
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TRANSKOM z siedzibą w Jaryszowie, realizuje roboty zgodnie
z zawartą umową z dnia 3 grudnia 2019 r. Roboty obejmują swym zakresem: przebudowę odcinka
głównego ulicy Ofiar Terroru od skrzyżowania z ulicami Fryderyka Chopina i Jana III Sobieskiego do
skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza. Wykonawca wykonał przebudowę ulicy Adama Mickiewicza na
długości około 85 m, z początkiem przed skrzyżowaniem z ul. Ofiar Terroru z odcinkiem bocznym ulicy
Ofiar Terroru (dojazd do dworca PKP) oraz przebudowę skrzyżowań na tym odcinku. Wartość robót
budowlanych w roku 2020 r. wyniosła 2 116 538,59 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami pełni Stefan Fiszer prowadzący działalność gospodarczą pn.: „IMPERO Stefan Fiszer” z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim. Planowany termin zakończenia robót: 30 czerwca 2021 r. Wartość
kosztorysowa inwestycji: 4 896 214,00 zł.
1.11 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (zadanie w trakcie realizacji)
W dniu 2 września 2020 r., zawarto umowę z Anną Pindur i Maciejem Pindur prowadzącymi działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Pracownia Projektowa „PIK” s. c. Anna i Maciej
Pindurowie z siedzibą w Żorach, na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę brutto
81 290,70 zł. Dokumentacja projektowa obejmuje: adaptację części segmentu A szkoły na oddziały
przedszkolne, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przeniesienie pomieszczeń parteru
(gabinet psychologa i higienistki) na II piętro segmentu A szkoły; adaptację części II piętra szkoły na biura
Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wraz z przebudową wejścia do części
gastronomicznej (kuchennej); przebudowę instalacji hydrantowej w całym budynku; modernizację
instalacji deszczowej w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 2. Planowany termin zakończenia prac
projektowych: 2 lipca 2021 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 2022 rok.
Wartość kosztorysowa zadania: 1 000 000,00 zł.
1.12 Utwardzenie terenu przy ul. Wojciecha Korfantego (zadanie w trakcie realizacji)
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla prac budowlanych zadania „Budowy zespołu
garaży blaszanych”. Umowa na prace projektowe została zawarta w dniu 2 listopada 2020 r. z panem
Waldemarem Bober, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „STUDIO ARCHITEKTURY BOBER,
Waldemar Bober” z siedzibą w Radlinie. Wartość umowy: 4 305,00 zł. Planowany termin zakończenia
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realizacji zadania inwestycyjnego: 2021 rok. Wartość kosztorysowa zadania: 200 000,00 zł.
1.13 Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 (zadanie
w trakcie realizacji)
Została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę „TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin
Chmurczyk” z siedzibą w Rybniku, za kwotę 21 525,00 zł. Dokumentacja obejmuje roboty
termomodernizacyjne, instalacji c.o. i instalacji wodociągowej. Została opracowana również
dokumentacja aplikacyjna przez firmę Planergia SP. z o.o. z siedzibą w Katowicach za kwotę 8 979,00 zł.
Została opracowana opinia przyrodnicza przez firmę „LARK Dariusz Świtała” z siedzibą w Katowicach za
kwotę 500,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rydułtowach.
Zestawienie inwestycji realizowanych w roku 2020
Okres realizacji
Lp.

Nazwa zadania

wg WPF/
zadania
jednorocznego

Wydatki 2020

Plan 2020

Finansowy
stopień
Wartość
wydatkowania
kosztorysowa
środków
w roku 2020
[%]

Uwagi

1

Modernizacja ul. Karola
Miarki

2019-2020

309 877,06 zł

309 877,06 zł

316 777,06 zł

100 % Zadanie
zrealizowane

2

Modernizacja ul.
Zygmunta Krasińskiego

2017-2020

458 428,56 zł

469 655,96 zł

483 655,96 zł

97,6 % Zadanie
zrealizowane

3

Drugie życiemodernizacja placu
zabaw przy ul. Romualda
Traugutta

2020

24 834,50 zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

99,3 % Zadanie
zrealizowane

4

Rozbudowa
i modernizacja budynku
Urzędu Miasta

2016-2020

3 680 443,39 zł 3 840 783,46 zł

4 819 000,00 zł

95,8 % Zadanie
zrealizowane

5

Rozbudowa
i modernizacja budynku
Urzędu Miasta
-etap II

2020

81 694,00 zł

81 694,00 zł

74,7 % Zadanie
zrealizowane

6

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

2016-2020

6 252 682,36 zł 6 351 728,56 zł

8 100 186,66 zł

98,4 % Zadanie
zrealizowane

7

Przebudowa terenu przy
zbiorniku wodnym
Machnikowiec celem
utworzenia miejsca usług
społecznych – etap II

2019-2022

40 184,50 zł

40 184,50 zł

1 816 141,89 zł

100,0 % Zadanie
w trakcie
realizacji

8

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

2017-2021

92 462,80 zł 1 500 000,00 zł

5 732 500,00 zł

6,2% Zadanie
w trakcie
realizacji

9

Poprawa efektywności
energetycznej
w mieszkalnych
budynkach komunalnych
w Rydułtowach

2019-2023

103 203,43 zł

104 396,25 zł

9 420 462,00 zł

98,9 % Zadanie
w trakcie
realizacji

10

Modernizacja budynku
Szkoły Podstawowej Nr 2

2020-2022

0,00 zł

0,00 zł

1 000 000,00 zł

------------ Zadanie
w trakcie
realizacji

11

Utwardzenie terenu przy
ul. Wojciecha Korfantego

2020-2021

4 305,00 zł

4 305,00 zł

200 000,00 zł

100 % Zadanie
w trakcie

61 043,12 zł
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12

Poprawa efektywności
energetycznej budynku
komunalnego-Osiedle
Karola 21

2019-2022

13

Modernizacja ul. Ofiar
Terroru

2016-2021

27 314,00 zł

27 314,00 zł 1 201 328,77 zł

100 % Zadanie
w trakcie
realizacji

2 125 321,97 zł 2 130 546,00 zł 4 896 214,00 zł

99,8% Zadanie
w trakcie
realizacji

Podsumowanie:
Prowadzone w mieście inwestycje mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców Rydułtów.
Należy pamiętać, że remonty dróg, czasami bardzo uciążliwe w trakcie wykonywanych robót, docelowo
poprawiają bezpieczeństwo ich użytkowników.
Rozbudowa Urzędu Miasta Rydułtowy o windę umożliwi swobodny dostęp do budynku osobom
niepełnosprawnym. Budynek urzędu stał się również bezpieczny od strony zagrożenia pożarowego. Tym samym
może nadal służyć mieszkańcom, jako budynek użyteczności publicznej.
Podjęto działania dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, mające na celu zwiększenie ilości
miejsc dla przedszkolaków.
W roku 2020 rozpoczęto także inwestycje związane z wykonaniem termomodernizacji budynków komunalnych,
w których również zostaną zlikwidowane kotły węglowe. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć zmniejszy się
wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Po wielu latach wyczekiwania powstał atrakcyjny obszar rekreacyjny wokół zbiornika wodnego Machnikowiec.
Powstało miejsce, gdzie można wypocząć i rodzinnie spędzić wolny czas. Można dodatkowo skorzystać ze
zdrowotnych właściwości tężni.
Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, mogą skorzystać z nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy
ul. Romualda Traugutta jak również na Osiedlu Karola.
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2. Drogi i transport
1. Złożono wnioski do ubezpieczyciela o przyznanie odszkodowań w związku z następującymi
zdarzeniami:
1) uszkodzenie znaku aktywnego D6 na bezpiecznym przejściu dla pieszych przy ul. Ofiar Terroru
przy rynku. Wypłacone zostało odszkodowanie w wysokości 3234,90 zł.
2) stłuczenie szyby wiaty przystankowej na przystanku Rydułtowy Cegielnia. Wypłacone zostało
odszkodowanie w wysokości 644,68 zł.
3) uszkodzenie sygnalizacji na zmodernizowanym przejściu dla pieszych przy ul. Obywatelskiej.
Wypłacone zostało odszkodowanie w wysokości 6826,50 zł.
4) uszkodzenie barierek ochronnych przy ul. Ofiar Terroru przy rynku. Wypłacone zostało
odszkodowanie w wysokości 559,40 zł.
5) zniszczenie palisady przy Rynku. Wypłacone zostało odszkodowanie w wysokości 676 zł.
6) uszkodzenie barierek ochronnych przy ul. Ofiar Terroru. Wypłacone zostało odszkodowanie
w wysokości 559,40 zł
2. Dla każdej z wymienionych szkód występowano do Komendy Policji w Rydułtowach o ustalenie
sprawcy.
3. Współpraca w Polską Grupą Górniczą S.A. Oddział KWK ROW Ruch "Rydułtowy":
1) Zawarto ugodę na naprawienie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego na
ulicy Zygmunta Krasińskiego. Wypłacone zostało odszkodowanie w wysokości 35 926,84 zł.
2) Usunięte zostały szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego przy ul. Romualda Traugutta
184-210c oraz ul. Romualda Traugutta 210-210c i 184-210b;
3) Podpisano aneksy do ugód na naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na
ul. Studziennej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego w zakresie zmiany terminu wykonania na
2021 r.;
4) Zwrócone zostały przez PGG S.A. koszty w wysokości 605,39 zł, jakie Miasto Rydułtowy poniosło
w związku z objazdami komunikacji miejskiej na skutek robót związanych z usuwaniem szkód
górniczych na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Adama Mickiewicza.
5) PGG S.A. podjęła prace dotyczące podniesienia przejazdu na przepuście drogowym na rzece
Nacyna wciągu drogi ul. Gen. Stanisława Maczka. Na potrzeby przebudowy przepustu zawarta
została umowa użyczenia pasa drogowego ul. Gen. Stanisława Maczka.
4. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S ul.
Bohaterów Warszawy wraz z remontem chodnika” oraz nadzorem inwestorskim w wysokości
717 010,24 zł.
5. Podpisano porozumienie w sprawie 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. Dotacja
celowa na realizację zadania wyniosła 37 000 zł.
6. W ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla
pieszych w Rydułtowach” na przejściach dla pieszych przy ul. Ofiar Terroru obok budynku 27a, przy
ulicy Obywatelskiej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych, przy ulicy Kazimierza PrzerwyTetmajera w rejonie budynku nr 1, przy ulicy Fryderyka Chopina wykonane zostało oznakowanie
poziome w kolorze biało czerwonym w technologii chemoutwardzalnej. Koszt 19 999,99 zł.
7. Na wniosek Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wykonano
i przesłano karty inwentaryzacji istniejących i planowanych tras rowerowych na terenie miasta
Rydułtowy wraz z mapą. Dokumentacja ma posłużyć w planowaniu inwestycji związanych z siecią
tras rowerowych na terenie Subregionu Zachodniego.
8. Zawarta została umowa z Powiatem Wodzisławskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w wysokości 9300 zł na realizację przewozów pasażerskich na linii Racibórz –
Pogrzebień – Kornowac – Rydułtowy na podstawie uchwały nr 21.223.2020 Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
9. Wprowadzono zmiany do stałych organizacji ruchu w następujących rejonach:
1) ul. Strefa Gospodarcza (w zakresie montażu progu zwalniającego);
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2) ul. Gajowa (w zakresie montażu szykan drogowych, progu zwalniającego, strefy ograniczenia
prędkości);
3) ul. Fryderyka Chopina (wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości na odcinku od ronda do
skrzyżowania z ul. Ofiar Terroru, a także wprowadzenia oznakowania B20 Stop);
4) w rejonie skrzyżowania ul. Barwnej i Gabriela Narutowicza (montaż lustra drogowego);
5) ul. Ofiar Terroru (montaż barierek drogowych przy wyjściu z Parku Sensorycznego);
6) ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera przy budynku nr 73 (montaż lustra drogowego);
7) ul. Podleśna i Dobra (montaż luster drogowych);
8) ul. Radoszowska (montaż lustra drogowego);
9) ul. Bolesława Krzywoustego (montaż lustra drogowego);
10) ul. Pietrzkowicka (uzupełnienie oznakowania przy drodze wewnętrznej);
11) ul. Św. Maksymiliana Kolbe (wprowadzenie zakazu ruchu za wyjątkiem mieszkańców).
10. Zatwierdzone zostały:
1) stała organizacja ruchu na drodze wewnętrznej ul. Leona w zakresie zakazu zatrzymywania się;
2) czasowa organizacja ruchu na drodze wewnętrznej ul. Strzelców Bytomskich do RCK na czas
prowadzenia robót;
3) czasowa organizacja ruchu dla dróg wewnętrznych na Osiedlu Karola w związku z prowadzoną
inwestycją miejską;
4) czasowa organizacja ruchu na drodze wewnętrznej ul. Ks. Bolesława Szyszki (prace
kanalizacyjne).
5) czasowa organizacja ruchu w rejonie cmentarzy przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego oraz
Raciborskiej (starej) na czas obchodów dnia Wszystkich Świętych;
6) stała organizacja ruchu na drodze wewnętrznej ul. Strzelców Bytomskich przy RCK Feniks
w zakresie uzupełnienia oznakowania ścieżki rowerowej.
11. Powołano sztab akcji zima na sezon 2020/2021. Jednocześnie ustalono kolejność odśnieżania dróg
gminnych, wewnętrznych miejskich, placów i parkingów, określono standardy zimowego utrzymania
dróg, a także procedury reagowania w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu oraz sposób
informowania o sytuacji na drogach.
Podsumowanie:
w 2020 r. prowadzono działania związane z zarządzeniem drogami gminnymi, wewnętrznymi oraz rowerowymi,
a także mostami, przepustami i wiaduktami będącymi własnością Miasta Rydułtowy, w tym wydawane były
decyzje na podstawie Ustawy o drogach publicznych, ponadto realizowano działania z zakresu oznakowania
i inżynierii ruchu drogowego, a także wydawano opinie do projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.
Wykonane zostały przeglądy roczne dróg gminnych, wewnętrznych, placów, obiektów mostowych, a także
sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz realizowane były przeglądy bieżące dróg pod
kątem występujących zagrożeń oraz zrealizowano zadanie „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez
modernizację 4 przejść dla pieszych w Rydułtowach”.
Kontynuowano współpracę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Powiatowym Zarządem Dróg
w Wodzisławiu Śl. w zakresie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych, Polską Grupą Górniczą S.A. Oddział KWK
ROW Ruch "Rydułtowy w zakresie szkód występujących na drogach, a także ubezpieczycielem w zakresie
odszkodowań za uszkodzenia elementów pasów drogowych oraz wiat przystankowych, natomiast w zakresie
transportu miejskiego prowadzono współpracę z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu
Zdroju a także Powiatem Wodzisławskim, w tym realizowano bieżące rozliczenia dotacji.
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3. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
1.

Złożono wnioski o dofinansowanie:
1) w ramach RPO WSL na lata 2014-2020:
a) w dniu 11 lutego 2020 r. projekt: Solidarni w wiedzy (poddziałanie 11.1.4.) dotyczący
innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w SP nr 2. Planowana realizacja: 1 września 2021 –
30 czerwca 2022 r. Wartość projektu: 212 246,25 zł, w tym planowane dofinansowanie:
191 021,62 zł (EFS: 180 409,31 zł i budżet państwa: 10 612,31 zł). Zgodnie z informacją
z dnia 25 listopada 2020 r. projekt nie został wybrany do dofinansowania.
b) w dniu 11 lutego 2020 r. projekt: Nauka da się lubić (poddziałanie 11.1.4.) dotyczący nauki
metodą eksperymentów w SP nr 4. Planowana realizacja: 1 września 2021 – 30 czerwca
2022 r. Wartość projektu: 199 251,25 zł, w tym planowane dofinansowanie: 179 326,12 zł
(EFS: 169 363,56 zł i budżet państwa: 9 962,56 zł). Zgodnie z informacją z dnia 27 listopada
2020 r. projekt nie został wybrany do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty środków
przeznaczonych na konkurs
w dniu 11 lutego 2020 r. projekt: Uczymy się uczyć (poddziałanie 11.1.4.) dotyczący realizacji
c)
zajęć pozalekcyjnych w SP nr 3. Planowana realizacja: 1 września 2021 – 30 czerwca 2022 r.
Wartość projektu: 198 437,50 zł, w tym planowane dofinansowanie: 178 593,75 zł (EFS:
168 671,87 zł i budżet państwa: 9 921,88 zł). Zgodnie z informacją z dnia 26 listopada 2020 r.
projekt nie został wybrany do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej
na konkurs
d) w dniu 30 stycznia 2020 r. projekt Czas na zmiany (poddziałanie 9.2.5.). Koszt całkowity
projektu: 201 630,68 zł, w tym dofinansowanie: 187 516,52 zł (EFS: 171 386,07 zł i budżet
państwa: 16 130,45 zł). Realizacja: rok 2022. Cel: podniesienie jakości i dostępności usług
wsparcia rodziny. Zgodnie z informacją z dnia 27 października 2020 r. projekt nie został
wybrany do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na konkurs (Miasto
złożyło protest, jednak nie został uwzględniony)
e) w dniu 18 czerwca 2020 r. projekt: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku komunalnego –
Osiedle Karola 21 w Rydułtowach (poddziałanie 4.3.2.) Planowana realizacja: 1 kwietnia 2019 –
30 listopada 2021 r. Wydatki kwalifikowalne: 1 046 935,37 zł, w tym planowane
dofinansowanie: 919 318,47 zł (EFRR: 814 624,93 zł i budżet państwa: 104 693,54 zł).
Zgodnie z informacją z dnia 24 lipca 2020 r. projekt pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na
niespełnienie warunków formalnych (Miasto złożyło protest, jednak nie został uwzględniony)
f) w dniu 29 czerwca 2020 r. projekt Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks": Poprawa
efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury (poddziałanie 4.1.2.). Planowana
realizacja: 7 października 2019 – 31 grudnia 2021 r. Wydatki kwalifikowalne: 249 966,05 zł,
w tym planowane dofinansowanie EFRR: 179 739,85 zł. Zgodnie z informacją z dnia 31
grudnia 2020 r. projekt został wybrany do dofinansowania. Wartość dofinansowania ze
środków EFRR dla projektu po korektach wniosku aplikacyjnego: 146 412,25 zł
2) w dniu 12 lutego 2020 r. do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
o dofinansowanie zadania: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Rydułtowy do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Koszt całkowity projektu to 487 830,28 zł, w tym wnioskowana dotacja
to 150 000,00 zł
3) w dniu 28 kwietnia 2020 r. do Wojewody Śląskiego o udzielenie wsparcia finansowego na
doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni
i jadalni) w SP nr 2 w Rydułtowach w ramach modułu 3 rządowego programu Posiłek w szkole
i w domu. Wartość całkowita zadania: 100 000 zł, w tym wnioskowana dotacja: 80 000,00 zł.
W dniu 4 czerwca 2020 r. wniosek został zakwalifikowany do objęcia wsparciem
4) w dniu 10 sierpnia 2020 r. do Wojewody Ślaskiego o dofinansowanie zadania: Przebudowa ulicy
Ofiar Terroru (460076S) w Rydułtowach na odcinku od nr 85 do 91 ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych. Przewidywany koszt zadania: 2 059 374,00 zł. Zgodnie z informacją z dnia 10
listopada 2020 r. zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych i oczekuje na decyzję prezesa Rady
Ministrów
Strona 91

▪ Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2020 rok ▪

5)

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o uzyskanie środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19:
a) w dniu 4 sierpnia 2020 r. o wsparcie w wysokości 2 820 808,00 zł dla gmin wymienionych
w załączniku nr 1 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia
na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki wpłynęły na
wyodrębniony rachunek Miasta Rydułtowy 04.09.2020 r. i zostały przeznaczone w kwocie
1 997 808,00 zł na zadanie związane z przebudową ulicy Ofiar Terroru (w roku 2020
wykorzystano: 780 757,62 zł)
b) w dniu 29 września 2020 r. o wsparcie w ramach pierwszego naboru ogłoszonego przez
prezesa Rady Ministrów dla 6 zadań inwestycyjnych dla zadań:
•
Karbonizacja i zgazowanie w kwocie 10 mln zł
•
Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orlovskiej do ul. Strefa Gospodarcza celem
udrożnienia terenów inwestycyjnych w kwocie 4,5 mln zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach w kwocie 1 mln zł
•
Nowoczesna infrastruktura dla przedsiębiorców w kwocie 5,5 mln zł
•
Budowa drogi na odcinku od ul. K. Przerwy-Tetmajera do ul.Skalnej w kwocie 2,4 mln zł
•
Budowa zbiorników retencyjnych wraz z ogrodami deszczowymi w kwocie 5,2 mln zł
•
Środki w kwocie 1 mln zł wpłynęły na wyodrębniony rachunek Miasta Rydułtowy 16 grudnia
2020 r. i zostaną przeznaczone na zadanie Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2
c) w dniu 22 grudnia 2020 r. o wsparcie w ramach drugiego naboru ogłoszonego przez prezesa
Rady Ministrów dla 3 zadań inwestycyjnych:
Modernizacja targowiska w Rydułtowach w kwocie 1,077 mln zł
•
Przebudowa przepustu i mostu w Rydułtowach w kwocie 1 mln zł
•
Doposażenie PSZOK i parku maszynowego ZGK w kwocie 1,173 mln zł
•
Wnioski oczekują na ocenę Komisji, a następnie na decyzję prezesa Rady Ministrów
6) w dniu 15 grudnia 2020 r. w ramach konkursu Fundusz Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągu
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. o grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu: Małymi
krokami w kierunku globalnej zmiany
7) w dniu 30 listopada 2020 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Infrastruktura Domów Kultury 2021 wniosek o dofinansowanie zadania: Zakup miksera dźwieku do
sali teatralnej Rydułtowskiego Centrum Kultury Feniks. Wartość zadania: 125 000 zł, w tym 100%
stanowi wnioskowana kwota ze środków budżetu państwa
8) w dniu 15 grudnia 2020 r. zgłoszono deklarację udziału w projekcie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony
powietrza dla województwa śląskiego
9) w dniu 21 grudnia 2020 r. do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przekazano fiszkę
projektową Miasta Rydułtowy: Rydułtowski zielony wodór – zakup i montaż instalacji do karbonizacji
i zgazowania osadów ściekowych oraz odpadów zielonych o wartości inwestycji 25 mln zł celem ujęcia
w ramach Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji
10) w dniu 30 października 2020 r. w ramach naboru do II etapu programu Rozwój Lokalny do
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej złożona została Kompletna Propozycja Projektu
Miasta Rydułtowy W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy wraz z kompletem
dokumentów, w tym Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego. Zgodnie
z informacją z dnia 15 grudnia 2020 r. Miasto pozytywnie przeszło proces oceny formalnej.
Rozstrzygnięcie przewiduje się do końca I kwartału 2021 r. Miasto Rydułtowy jest jednym z 5 miast
z województwa śląskiego, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu w ramach Programu
„Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Miasto znalazło się na 46
miejscu listy 54 miast z całej Polski. Konkurs adresowany był do 255 miast z najtrudniejszą
sytuacją społeczno-gospodarczą zidentyfikowanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs 212 miast złożyło w roku 2019 zarysy projektów.
Nadmienić należy, że największa konkurencja miała miejsce w województwie śląskim, gdzie
złożonych zostało 27 wniosków. W kolejnym etapie wyłonionych zostanie ok. 15 miast, do których
skierowane zostanie bezzwrotne wsparcie w wysokości od 3 do 10 mln euro. Inauguracja działań
w ramach II etapu miała miejsce podczas konferencji w Warszawie w dniu 13 stycznia 2020 r.,
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a pierwsze spotkanie z zespołem doradców odbyło się w Rydułtowach w dniu 21 stycznia 2020 r.
Złożony przez Miasto zarys projektu W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy
wymagał przekształcenia w Kompletną Propozycję Projektu. Przygotowane zostały dwa
dokumenty:
a) Program Rozwoju Lokalnego, który dotykał obszaru środowiskowego, społecznego,
gospodarczego, przestrzennego, finansowego i inteligentnego zarządzania miastem,
b) Program Rozwoju Instytucjonalnego.
W przygotowaniu dokumentów pomagał miastu trzyosobowy zespół doradców Związku Miast
Polskich. Doradztwo to jest elementem szerokiego wsparcia kierowanego przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej do 54 wybranych miast. W celu wyznaczenia nowej ścieżki rozwoju
miasta prowadzonych było szereg działań, uwzględniających partycypację społeczną,
prowadzących do zdiagnozowania obecnej sytuacji miasta. W ramach projektu zaplanowano
również partnerstwo z wybraną jednostką samorządową z Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu
11) w dniu 6 sierpnia 2020r. do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego przesłano fiszkę projektową Zrównoważona komunikacja turystyczna w związku
z planowanym przez Komisję Europejską Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększenia
Odporności. Fiszka obejmuje sieć ścieżek rowerowych planowanych na terenie Miasta
Rydułtowy
12) w dniu 23 lipca 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego przesłano 7 propozycji projektów
transformacyjnych w związku z działaniami związanymi z tworzeniem Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji
Zawarto umowy na dofinansowanie projektów:
1) W ramach RPO WSL:
a) w dniu 28 kwietnia 2020 r. dla projektu: Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym
Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II. Wartość całkowita projektu:
1 731 476,89 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 1 471 755,35 zł i budżetu
państwa: 173 147,69 zł
b) w dniu 13 maja 2020 r. dla projektu: Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola
w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją. Wartość całkowita projektu:
5 216 919,59 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 4 150 934,82 zł i budżetu
państwa: 488 345,27 zł)
c) dla projektu: Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy
zbiorniku wodnym Machnikowiec zawarte zostały aneksy do umowy o dofinansowanie:
d) w dniu 3 lutego 2020 r. aneks nr 4 w zwiazku z przyjęciem nowej wersji umowy
e) w dniu 7 sierpnia 2020 r. aneks nr 5 wprowadzający roboty zamienne oraz roboty
dodatkowe, a także uaktualniający wartości poprzetargowe
w dniu 9 czerwca 2020 r. dla projektu Instalacje OZE na terenie Miasta Rydułtowy
(poddziałanie 4.1.3.). Całkowity koszt projektu: 6 899 700,60 zł, w tym wydatki
kwalifikowalne: 6 898 778,10 zł. Planowane dofinansowanie: 6 553 839,18 zł. Projekt
obejmuje 341 instalacji OZE, w tym: 166 instalacji fotowoltaicznych, 29 kolektorów
słonecznych, 21 pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz 125 kotłów na
pelet. Realizacja projektu to lata 2019-2022
2) dla zadania Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy Adama Mickiewicza
(460001S) oraz przebudowa ulicy Świętego Jacka (460115S) w Rydułtowach współfinansowanego
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zawarto aneksy do umowy o dofinansowanie:
a) w dniu 4 lutego 2020 r. aneks nr 2 aktualizujący kwoty w wyniku rozstrzygnięć
poprzetargowych
b) w dniu 12 listopada 2020 r. aneks nr 3 w związku z akceptacją robót zamiennych
3) w dniu 19 marca 2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach zawarto umowę o dofinansowanie projektu: Poprawa efektywności energetycznej
w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt obejmuje 14 mieszkalnych budynków
komunalnych. Koszt całkowity projektu: 8 293 130,24 zł, w tym koszty kwalifikowalne:
6 891 176,09 zł. Przyznane dofinansowanie: 5 857 499,67 zł. Realizacja planowana jest w latach
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2019-2023.
W dniu 24 sierpnia 2020 r. zawarto aneks nr 1 dotyczący zmiany sposobu wykonania stacji
wymienników w 5 budynkach (zmiana wykonawcy i właściciela)
w dniu 29 czerwca 2020 r. z Wojewodą Śląskim zawarta została umowa o dofinansowanie
z budżetu państwa zadania dotyczącego doposażenia stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej nr 2
w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu. Łączny koszt
zadania: 100 000,00zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 80 000,00 zł
w dniu 2 października 2020 r. z Powiatem Wodzisławskim zawarta została umowa na
dofinansowanie zadania Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Rydułtowy do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 92 244,35 zł, w tym
dofinansowanie PFRON 35%: 32 285,52 zł. W dniu 23 października 2020r. zawarto aneks
aktualizujący zakres rzeczowy i kwoty. Wartość kosztów kwalifikowalnych: 35 160,00 zł,
w tym dofinansowanie PFRON 12 306,00 zł

na konto Urzędu Miasta wpłynęły dotacje i refundacje:
1) dla projektu Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Generała Józefa Bema
w Rydułtowach – w dniu 12 maja 2020 r. - refundacja płatności końcowej w kwocie 107 688,79 zł
(w tym EFRR: 96 353,13 zł i budżet państwa: 11 335,66 zł). Łącznie w ramach RPO WSL Miasto
otrzymało refundację w wysokości: 2 118 166,86 zł, w tym środki EFRR to 1 895 201,91 i środki
budżetu państwa: 222 964,95 zł. Z dniem 12.05.2020 r. rozpoczął się pięcioletni okres trwałości
projektu
2) dla projektu Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu
wraz z ich termomodernizacją – w dniu 10 listopada 2020 r. - refundacja, płatność pośrednia,
w kwocie: 66 233,76 zł (w tym EFRR: 59 261,79 zł i budżet państwa: 6 971,97 zł)
3) dla projektu Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku
wodnym Machnikowiec – refundacja, płatność pośrednia:
a) w dniu 9 czerwca 2020 r. kwota refundacji: 289 223,74 zł
b) w dniu 9 czerwca 2020 r. kwota refundacji: 1 179 950,81 zł
c) w dniu 10 listopada 2020 r. kwota refundacji: 1 278 818,05 zł
4) w ramach zadania Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy Adama
Mickiewicza (460001S) oraz przebudowa ulicy Świętego Jacka (460115S) w Rydułtowach”w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych płatności zaliczkowe w transzach:
a) w dniu 5 czerwca 2020 r. kwota: 447 355,00 zł,
b) w dniu września 2020 r. kwota: 447 355,00 zł,
c) w dniu 7 grudnia 2020 r. kwota: 447 354,35 zł

5)
6)
7)

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
a) w dniu 4 września 2020 r. kwota: 2 820 808,00 zł,
b) w dniu 16 grudnia 2020 r. kwota: 1 000 000,00 zł
dla projektu Instalacje OZE na terenie Miasta Rydułtowy – w dniu 2 grudnia 2020 r. zaliczka
w wysokości 1 537 575,00 zł
dla projektu Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Rydułtowy do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami - w dniu 10 grudnia 2020 r. środki z PFRON w wysokości: 9 086,00 zł.

Podsumowanie:
W roku 2020 Miasto Rydułtowy złożyło 20 wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych.
Przyznano dofinansowanie dla 6 zadań. Zawarte zostały umowy o dofinansowanie dla 6 zadań. W roku 2020 na
konto Urzędu Miasta wpłynęły środki w ramach programów europejskich w łącznej wysokości ponad 4,450 mln
zł oraz z programów krajowych w łącznej wysokości ponad 5,250 mln zł.
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4. Oświata, kultura i sport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

W dniu 27 stycznia 2020 r. złożono kwiaty pod Pomnikiem Walki i Zwycięstwa dla uczczenia 75 rocznicy
wydarzeń zwanych Tragedią Górnośląską.
W dniu 3 maja 2020 r. nastąpiło symboliczne złożenie wiązanek przez Władze Miasta pod pomnikami
zlokalizowanymi na terenie Miasta (Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka).
Gmina Rydułtowy pozyskała środki na zakup 29 laptopów w ramach projektu ,,Zdalna Szkoła”
(80 000,00 zł) oraz na zakup 27 laptopów w ramach projektu ,,Zdalna Szkoła +” (74 115,00 zł).
W dniu 12 września 2020 r. wręczono statuetki „Rydułtowika Roku” (tytułem uhonorowani zostali –
Robert Grzybek oraz Małgorzata Brzonkalik-Skowronek).
Gmina zakwalifikowała się do programu „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” –
II edycja. W ramach tej kampanii dwa rydułtowskie przedszkola (PP3,PP4) oraz oddział przedszkolny
w szkole podstawowej (SP1) otrzymały pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza.
W dniu 15 października 2020 r. odbyły się miejskie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej (Burmistrz
Miasta wręczył 14 nagród nauczycielom rydułtowskich szkół).
W dniu 11 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w kościele pw. św. Jacka w Radoszowach została odprawiona
msza święta w intencji Ojczyzny (Święto Niepodległości).
W miesiącach listopad-grudzień odbył się cykl spotkań Burmistrza Miasta Rydułtowy z najlepszymi
sportowcami 2019 roku. W trakcie spotkań zawodnikom wręczono „Rydułtowskie Wiktorie”. Wręczono
55 wyróżnień indywidualnych oraz 4 wyróżnienia drużynowe.
Burmistrz Miasta przyznał 44 stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz 4 stypendia studenckie.
Burmistrz Miasta przyznał stypendia szkolne dla 60 uczniów oraz 3 zasiłki szkolne.
Burmistrz Miasta udzielił pomocy zdrowotnej 34 nauczycielom.
W roku 2020 Miasto Rydułtowy prowadziło współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zlecono
realizację zadań publicznych w następujących dziedzinach:
1) kultura i sztuka – kwota przyznanych dotacji – 103.260,00 zł
2) sport i rekreacja - kwota przyznanych dotacji – 40.000,00 zł
3) „małe granty” z zakresu sportu i rekreacji – 1.000,00 zł
4) pomoc społeczna - kwota przyznanych dotacji – 51.000,00 zł
5) szkolenie sportowe - kwota przyznanych dotacji – 196 000,00 zł
6) „Droga do sukcesu” zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej realizowane w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – kwota przyznanej dotacji 25 000,00 zł
(z czego: 20 000,00 zł – 2019, 5 000,00 zł – 2020)
Powyższe kwoty stanowią wysokość przyznanych przez Burmistrza Miasta dotacji. W związku
z panującą sytuacją epidemiczną niektóre organizacje odstąpiły od realizacji zatwierdzonych zadań
publicznych (rezygnacja, odstąpienie od podpisania umowy lub rozwiązanie umowy), w związku z czym
część środków nie została przekazana organizacjom lub została zwrócona przez organizacje do budżetu
Miasta.
Burmistrz Miasta udzielił dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
17 pracodawcom.

Podsumowanie:
Pomimo ciężkiej sytuacji epidemicznej, poprzez symboliczne złożenie kwiatów w miejscach pamięci, w minionym
roku uczczone zostały ważne rocznice. Jak co roku, starano się wyróżniać osoby, które poprzez swoje sukcesy
sławiły Rydułtowy na arenie ponadlokalnej (Rydułtowskie Wiktorie) oraz osoby, które podejmowały działania na
rzecz Miasta (Rydułtowik Roku). Nagrodzono także 14 nauczycieli, którzy wykazywali się ponadprzeciętnym
zaangażowaniem w pracę. Nie zapomniano również o młodych zdolnych mieszkańcach, którym przyznano
stypendia Burmistrza. Osobom spełniającym określone kryteria przyznane zostały stypendia szkolne, zasiłki
szkolne, zapomogi dla nauczycieli. Wspierano przedsiębiorców prowadzących kształcenie młodocianych
pracowników. Prężnie rozwijała się ponadto współpraca Miasta z podmiotami trzeciego sektora. Szczególną
popularnością cieszyły się finansowe formy współpracy tj. zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym. W roku 2020 Miasto Rydułtowy wzięło udział w programach takich jak „zdalna szkoła”, „zdalna
szkoła +”, „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.
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5. Promocja miasta, współpraca zagraniczna
1.

2.

3.

4.

FUNKCJONOWANIE W NOWEJ EPIDEMICZNEJ RZECZYWISTOŚCI - wczesną wiosną kiedy epidemia
zawładnęła również naszym krajem, a obostrzenia wprowadzone przez Rząd RP i trwające do dzisiaj
stały się codziennością, w której trzeba funkcjonować, kierownictwo Urzędu i pracownicy ściśle
przestrzegali zasad obowiązujących w nowej rzeczywistości. Natychmiast wprowadzono zmianowy
system pracy, a w ostatnim kwartale 2020 r. pracę zdalną. Na bieżąco zaopatrywano pracowników
Urzędu Miasta i Straży Miejskiej w artykuły na potrzeby higieniczne: żele antybakteryjne, jednorazowe
rękawice lateksowe, jednorazowe maseczki ochronne. Prowadzono codzienną dezynfekcję pomieszczeń
i urządzeń zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa. Zlecono wykonanie osłon z plexi przy
stanowiskach pracy w Biurze Obsługi Mieszkańca i Sekretariacie Burmistrza. Przy wejściu głównym do
Urzędu, jak również na każdym piętrze były i są wyznaczone miejsca do dezynfekcji rąk oraz informacje
o zachowaniu wymaganego, bezpiecznego dystansu. We wszystkich biurach są pojemniki z płynem do
dezynfekcji rąk, maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki. Na stronie internetowej miasta
i facebooku umieszczano informacje i zalecenia związane ze stanem epidemicznym w kraju. Dodatkowo
stworzono na stronie miasta baner „Koronawirus”, zawierający w jednym miejscu wszystkie niezbędne
informacje dotyczące COVID-19.
BUDŻET OBYWATELSKI 2021 - piątego czerwca ruszyła kolejna, III edycja Rydułtowskiego Budżetu
Obywatelskiego 2021, która składała się z następujących etapów:
1) zgłaszanie wniosków: 15 czerwca - 9 sierpnia (internetowo), 15 czerwca – 7 sierpnia (papierowo);
2) weryfikacja projektów: 10 sierpnia – 21 sierpnia
3) głosowanie: 1 września – 4 październik (internetowo), 1 września – 2 październik (papierowo)
4) ogłoszenie wyników: 9 październik
26 lipca na rynku miasta przeprowadzono konsultacje społeczne w ramach których, mieszkańcy miasta
mieli możliwość skonsultowania propozycji swojego zadania do realizacji w ramach BO. Zostało
zgłoszonych czternaście zadań. Po ocenie projektów pod względem formalnym i merytorycznym, przez
zespół powołany ds. budżetu obywatelskiego, cztery zadania zostały odrzucone, gdyż nie spełniły
wymogów regulaminu. Od 1 września rozpoczęło się głosowanie na zgłoszone propozycje. Można było
głosować elektronicznie i papierowo. Karty do głosowania w formie papierowej oraz urny do wrzucania
wypełnionych kart zostały zlokalizowane w Bibliotece Miejskiej i Rydułtowskim Centrum Kultury.
4 października zakończyło się głosowanie. Projekty, które zakwalifikowały się do realizacji w roku 2021
to zadania: wybieg dla psów „Psi kwadrat”, które uzyskało 443 głosy i „Budowa piłkochwytu”
z poparciem 418 głosów. Cały proces „Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” można było
śledzić na stronie: budzet.rydultowy.pl
WYBORY PREZYDENTA RP - 28 czerwca odbyła się pierwsza tura wyborów Prezydenta RP , a 12 lipca
druga tura. Przygotowania i przebieg wyborów odbyły się zgodnie z kalendarzem wyborczym. Nie
odnotowano żadnych incydentów związanych z zakłócaniem ciszy wyborczej. Obydwie tury wyborów
prezydenckich zostały przeprowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Członkowie komisji
wyborczych wyposażeni zostali w środki do ochrony osobistej i dezynfekcji: maseczki, przyłbice,
rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Wyborcy byli poinformowani o konieczności
pojawienia się w lokalu wyborczym w maseczce lub przyłbicy. Przypominano o konieczności dezynfekcji
rąk oraz o możliwości skorzystania z własnych długopisów. Każdy wyborca miał również możliwość
skorzystania w lokalu wyborczym z jednorazowego długopisu i jednorazowych rękawiczek ochronnych.
Lokale wyborcze były dezynfekowane kompleksowo przed i po kolejnych turach wyborów, jak również
podczas głosowania. Stosowano środki do odkażania urn, stołów, klamek i pozostałego sprzętu.
Wszystkie środki do ochrony osobistej oraz dezynfekcji zostały dostarczone przez Ministerstwo
Zdrowia.
PROMOCJA NOWEJ ATRAKCJI RYDUŁTÓW – TĘŻNI NA MACHNIKOWCU – od sierpnia w Rydułtowach
można było korzystać z tężni solankowej, której otwarciu towarzyszył szereg publikowanych informacji.
Mieszkańcy mogli dowiedzieć się o zdrowotnej funkcji budowli, mogli spotkać się na imprezie
zorganizowanej przez RCK „Feniks” inaugurującej otwarcie tego miejsca. Został również zorganizowany
konkurs na logo i nazwę tężni. Promocja Machnikowca zaowocowała ogromną popularnością, a co za
tym idzie - wieloma odwiedzinami tężni oraz galerią zdjęć przysyłanych przez mieszkańców do Urzędu
Miasta.
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5.

KONTYNUACJA FESTIWALU GRAFFITI - Rydułtowy od wielu lat są miastem graffiti. Niestety, w związku
z zaistniałą pandemią w 2020 roku nie powstał zaplanowany mural. Jednak w ramach festiwalu
Murmalada nowe graffiti, na mniejszą skalę niż zwykle, powstało na szarych murach otaczających
rydułtowską, nowo powstałą tężnię. Dominuje tam kolor niebieski z dużą ilością serc i z symbolami
miasta. Tym razem powstało graffiti z miłości do Rydułtów. Wykonawcą graffiti, od lat związanym
z Rydułtowami, jest Karol z Rybnika.
6. 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. W każdym wydaniu gazety pojawia się galeria z obiektami rydułtowskich atrakcji lub
widoków. W 2020 roku gazeta służyła również jako informator o nowych zasadach funkcjonowania
i stosowania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Szczególnie przydało się to starszym
osobom, nie korzystającym z internetu.
7. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – FACEBOOK – STRONA INTERNETOWA MIASTA - komunikacja
z mieszkańcami prowadzona jest zarówno przez oficjalną stronę internetową Miasta, jak i poprzez profil
na portalu społecznościowym Facebook. Możliwość bardzo szybkiego przekazywania treści przy
jednoczesnej interakcji z odbiorcami stanowi bardzo cenne narzędzie do prowadzenia promocji Miasta.
W związku z pandemią media te wykorzystywane były również do informowania o wprowadzanych
obostrzeniach, nowych zasadach funkcjonowania oraz do umieszczania statystyk pandemicznych
z terenu Rydułtów.
8. PRZEPROWADZENIE WYWIADÓW ZE ZNANYMI RYDUŁTOWIANAMI ORAZ Z PRACOWNIKAMI URZĘDU
MIASTA – na przestrzeni całego 2020 roku przeprowadzono szereg wywiadów w celu przybliżenia
mieszkańcom zakresu działania komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych
miasta. Krótko opisano także sylwetki osób kierujących tymi instytucjami. Przeprowadzono wywiady z:
Sekretarzem Miasta – Krzysztofem Jędrośką, Dyrektorem Biblioteki Publicznej - Barbarą Laszczyńską,
Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej – Tadeuszem Dragonem, Dyrektorem RCK ,,Feniks" Janiną Chlebik-Turek, Naczelnikiem Wydziału Ekologii – Sylwią Jendrysik, Naczelnikiem Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia - Damianem Moricem, Komendantem Straży Miejskiej – Krzysztofem Mocarskim,
Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta – Mirosławą Pszczółką, Naczelnikiem Wydziału
Administracyjno-Organizacyjnego – Katarzyną Jargon, Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anną Jargon.
9. INFORMOWANIE W MEDIACH O WSZELKICH PODJĘTYCH DZIAŁANIACH PRZEZ WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ
RYDUŁTOWSKIE OSOBY I INSTYTUCJE – mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z działaniami
podejmowanymi przez rydułtowskie stowarzyszenia, kluby, organizacje, szkoły. Informowano o:
sukcesach Teatru SAFO, który z okazji swojego 10-lecia reaktywował 5 stycznia jeden z najbardziej
ukochanych spektakli: ,,Prawiek”. Pisaliśmy o tytule „Znacząca osoba dla miasta Orlova” przyznanym
naszej rydułtowiczce, aktywności online Teatru Safo i Dżepetto Squad, spotkaniach online - Covidowy
zawrót głowy prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Rydułtowy, montażu specjalnego stelażu
– serca, na którym zakochani mogą zawieszać kłódki, o realizacji programu ,,Rozwój Lokalny",
o podejmowanych i realizowanych inwestycjach, uczestnictwie w programie ,,Akademia Miast
Przyszłości”, działaniach podjętych przez organizacje w celu zapewnienia mieszkańcom maseczek,
udziale UKS Ognisko w Mistrzostwach Polski Seniorów w szachach, o udziale Hanny Lasoty
w programie: ,,Szansa na sukces", wykonaniu kolęd przez uczniów ze szkoły Podstawowej nr 1,
sukcesach Zuzanny Krzystały, sukcesach kolarek z klubu ,,Feniks" w Drużynowych Mistrzostwach Polski
w jeździe drużynowej. W czasie, kiedy możliwość spotykania się i wychodzenia z domu została
ograniczona mieszkańcy mieli okazję chociaż w ten sposób uczestniczyć w życiu kulturalnym
i sportowym naszego miasta.
10. GADŻETY Z LOGO MIASTA – ubiegły rok w pandemii nie sprzyjał organizacji uroczystości, imprez
i konkursów - jak to było w latach ubiegłych. Jednakże Burmistrz Miasta nie zaniechał całkowicie działań
promocyjnych - wykonania gadżetów w roku 2020. Zakupiono kubki z widokami Rydułtów, słodycze
reklamowe, przypinki. Zamówiono ściankę z logo miasta, która służy jako tło podczas spotkań
urzędowych i promocji miasta. Zlecono wyprodukowanie filmu opisującego powstanie naszej nowej
rydułtowskiej atrakcji - tężni.
11. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU MIASTA RYDUŁTOWY W ORGANIZACJI DNI OTWARTYCH KRAINY GÓRNEJ ODRY
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– w ramach działań promocyjnych prowadzonych przez Związek Subregionu Zachodniego i wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego zgłoszono udział Rydułtów w Dniach Otwartych. Rydułtowy znalazły się
w gronie miast, które udostępniły swoje atrakcje turystom. Organizację Dni Otwartych zlecono
Rydułtowskiemu Centrum Kultury ,,Feniks". W trakcie spotkań z gośćmi z okolicznych gmin
przeprowadzono warsztaty teatralne, wprowadzono w kuluary teatru, zorganizowano animacje dla
dzieci i spacer po Rydułtowach z przewodnikiem oraz wyświetlono film.
12. UDZIAŁ MIASTA W RAPORCIE ,,GMINA NA PIĄTKĘ! DOBRE PRAKTYKI W OBSŁUDZE
PRZEDSIĘBIORCÓW" – Gdańsk, Człuchów, Poniatowa, Poznań, Warszawa Ochota, Toruń, Warszawa
Targówek oraz Rydułtowy – to tegoroczni „złoci” laureaci konkursu „Gmina na 5!” zorganizowanego
przez SGH w Warszawie. W ramach konkursu przeprowadzono badanie, które składało się z dwóch
podstawowych elementów. Jednym z nich była ocena użyteczności oficjalnych stron internetowych
badanych gmin. Drugim elementem była ocena kontaktu drogą elektroniczną z przedstawicielami
badanych urzędów przy użyciu metody „tajemniczego klienta”. Tę część badania przeprowadzono
w języku polskim i angielskim. Badanie polega na wcieleniu się w rolę potencjalnego
inwestora/przedsiębiorcy (kontakt mailowy przeprowadzany jest bez informowania o badaniu). Taka
metoda została użyta w celu uzyskania jak najbardziej obiektywnych wyników. Rydułtowy kolejny raz
zostały wyróżnione. I co ważne - wyróżnieni zostaliśmy po raz czwarty z rzędu. W zeszłym roku
zostaliśmy "Złotą Gminą na 5!". W tym roku sukces został powtórzony. Jako jedna z nielicznych gmin po
raz wtóry sięgnęliśmy po zaszczytny tytuł "Złotej Gminy na 5!".
Podsumowanie:
Rok 2020 był wyzwaniem dla każdego z nas. Musieliśmy zmienić sposoby działania w wielu kwestiach i
wprowadzić reżim sanitarny. W Urzędzie Miasta udało się utrzymać podstawowe i najważniejsze zasady
funkcjonowania w pandemii, a podczas odbywających się w 2020 roku wyborów Prezydenckich z ogromną
starannością zadbano o bezpieczeństwo każdego mieszkańca.
Regularna promocja i informowanie mieszkańców o najnowszych wydarzeniach w mediach społecznościowych i
w gazetce „Na Ratuszu”, pozwoliły na ciągły kontakt ze światem. Dzięki temu mieliśmy możliwość uczestnictwa w
życiu kulturalnym i społecznym miasta w czasie pandemii. Udało się zorganizować III edycję Rydułtowskiego
Budżetu Obywatelskiego 2020, a w sierpniu oddać do użytku nową rydułtowską atrakcję - Tężnię na
Machnikowcu, która sądząc po liczbie osób uczestniczących w imprezie inauguracyjnej oraz codziennych
odwiedzinach, cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością. Rydułtowy pomimo czasu pandemicznego nie
przestały się promować i rozwijać, wykorzystując politykę opierającą się na wzajemnej współpracy i partnerstwie.
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6. Dane dotyczące ludności i działalności gospodarczej
1.

Ludność Rydułtów (stan na dzień 31.12.2020 r.):
2020 rok
19871

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały:
stali czasowo za granicą:
stali czasowo poza gminą:

40
270
638

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy:
czasowi z gminy:
czasowi spoza gminy:

101
537

Liczba mieszkańców (wg wzoru: zameldowania
stałe+czasowi spoza gminy – stali czasowo za
granicą -stali czasowo poza gminą)
2.

20098

Zameldowania, wymeldowania, zgony, urodzenia :
2020 rok

zameldowania na pobyt stały:

484

wymeldowania z pobytu stałego:

364

w tym wymeldowania dokonane w Rydułtowach:

177

zameldowania na pobyt czasowy:

323

wymeldowania z pobytu czasowego:

16

zgony

281

urodzenia

177

3.

Statystyka stałych mieszkańców (stan na dzień 31.12.2020 r.):
Rok 2020
Mężczyźni

Kobiety

Razem

Wiek

Liczba mężczyzn

Wiek

Liczba kobiet

0-17

1930

0-17

1703

3633

18

81

18

68

149

19-20

164

19-20

172

336

21-40

2641

21-40

2670

5311

41-60

2588

41-59

2727

5315

61-64

623

60-64

765

1388

65-70

574

65-70

764

1338

71-81

682

71-81

975

1657

> 81

254

>81

490

744

suma

9537

suma

10334

19871
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4.

Działalność Gospodarcza w Rydułtowach
1) Liczba złożonych wniosków do CEIDG-1 w roku 2020:
Rok 2020

Rodzaj wniosku
Założenie nowej działalności gospodarczej
w CEIDG

35

Zmiana danych w CEIDG

249

Zawieszenie działalności Gospodarczej w CEIDG

76

Wznowienie działalności Gospodarczej w CEIDG

46

Wykreślenie wpisu w CEIDG

35

2)

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:
Ogólna liczba udzielonych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
(stan na 31.12.2020 r.) – 22 licencje.
W roku 2020 wydano 4 nowe licencje oraz 4 wypisy z tych licencji. Wygaszono 4 licencje
w zakresie przewozu osób taksówką.

3)

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
Liczba punktów, posiadających zezwolenia (stan na dzień 31.12.2020 r.):
Gastronomia

Detal

21

36

Liczba zezwoleń (stan na dzień 31.12.2020 r.)

Detal

Gastronomia

Zezwolenia na napoje
o zawartości do 4,5% alkoholu
oraz na piwo

35

21

Zezwolenia na napoje
o zawartości od 4.5% do 18%
alkoholu z wyjątkiem piwa

33

7

Zezwolenia na napoje
o zawartości powyżej 18%
alkoholu

32

12

5.

Rejestr wyborców na dzień 31.12.2020 r.:
1) liczba wyborców ogółem – 16218
w tym :
a) liczba wyborców wpisanych z urzędu -16106
b) liczba wyborców wpisanych na wniosek – 112

Podsumowanie:
Liczba ludności miasta Rydułtowy z roku na rok systematyczne się zmniejsza. Maleje liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym natomiast wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
Z roku na rok zmniejsza się również liczba składanych przez przedsiębiorców (w Urzędzie Miasta) wniosków
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dotyczących: założenia działalności gospodarczej, dokonania zmian we wpisie, zawieszeń, wznowień oraz
wykreśleń wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Na terenie miasta Rydułtowy zmniejszeniu uległa również ilość punktów detalicznych i gastronomicznych
posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz liczba zezwoleń na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
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7. Pomoc społeczna
1.

2.

System pomocy społecznej w 2020 r. objął wsparciem w Rydułtowach 364 rodziny, składające się z 837
osób, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej – 4 rodziny. Głównym powodem przyznawania
świadczeń było bezrobocie (222 rodziny). Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania
pomocy społecznej były: niepełnosprawność (128 rodzin), długotrwała i ciężka choroba (74 rodziny).
W roku 2020:
1) wydano 2 944 decyzji administracyjnych dot. pomocy społecznej;
2) objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” było 304 rodziny;
3) skorzystało z usług opiekuńczych 61 osób, ogółem zrealizowano 10 216 godzin usług, natomiast
ze specjalistycznych usługi opiekuńcze dla osób dorosłych w wyjątkowych przypadkach dla dzieci
i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 2 osoby;
4) złożono 111 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, natomiast wydano 293 karty (162 karty dla
opiekunów oraz 131 kart dla dzieci);
5) wydano 356 decyzji o przyznaniu/odmowie dodatku mieszkaniowego;
6) wydano 49 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego;
7) wydano 1 236 decyzje o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego;
8) z programu 500+ skorzystało 2 465 rodzin;
9) z programu „Dobry start” skorzystało 2 406 rodzin
10) zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych objętych było 28 osób;
11) prowadzono postępowania wobec 73 dłużników alimentacyjnych;
12) przystąpiono do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowanego
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wsparciem objętych było
9 osób ogółem zrealizowano1 503 godziny usług asystenta;
13) z uwagi na stan epidemii realizowano program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej skierowany do
seniorów - ”Wspieraj Seniora”, skorzystało z niego 4 osoby, natomiast ogółem udzielono 9 wsparć;
14) z okazji świąt Bożego Narodzenia rozdano 100 paczek żywnościowych dla dzieci oraz 35 paczek dla
seniorów, osób samotnych i schorowanych;
15) rozpoczęto wydawanie zaświadczeń dla „Ogólnopolskiego Programu Czyste Powietrze” - wydano
7 takich zaświadczeń;
16) wypłacono zasiłki 3 rodzinom, które zostały poszkodowane w wyniku podtopień, mających
miejsce w czerwcu 2020;
17) z ogrzewalni skorzystało 50 osób, z tego 23 osoby z terenu Rydułtów, pozostałe 27 osoby
pochodziły z Pszowa, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Radlina, Krzanowic, Godowa, Leszczyn, Rybnika,
Pstrążnej, Jastrzębia Zdroju, Chorzowa, Brennej, Krakowa, Imbramowic;
18) 18) założono 42 procedury Niebieskiej Karty, które dotyczyły przemocy wobec kobiet i mężczyzn
(odbyły się 292 posiedzenia grup roboczych); a zakończono 37 Niebieskich Kart z powodu ustania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy lub braku zasadności w
podejmowania działań.
19) z porad i konsultacji oraz pomocy psychologicznej skorzystało 24 osoby;
20) zatrudnionych było 4 asystentów rodziny, którzy objęli asystą 63 rodziny;
21) realizowane były projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do
sukcesu” w ramach którego prowadzony był m.in. Klubu dla Dzieci i Młodzieży w budynku
ROSIRu;
22) w ramach trwałości projektu „ Moc w rodzinie” prowadzony był przez NGO klub seniora;
23) w ramach projektu „Droga do sukcesu”.

Podsumowanie:
Rok 2020 był dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach rokiem pełnym nowych wyzwań
spowodowanych koniecznością podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, takie jak:

1.

kontaktowanie się ze wskazanymi w wykazie osobami objętymi kwarantanną w celu rozeznania, czy
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nie potrzebują pomocy;

2. wprowadzenie środków ostrożności w kontaktach z klientami (mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk),
informowanie klientów o zachowaniu higieny osobistej;
3. przeprowadzanie telefonicznie wywiadów środowiskowych;
4. rozdawanie maseczek osobom potrzebującym, tj. klientom MOPS.
5. publikowaniem informacji o zasadach postępowania w związku z epidemią – na stronie internetowej.
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8. Bezpieczeństwo (działania podejmowane przez Straż Miejską)
W 2020 roku Straż Miejska w Rydułtowach przeprowadziła w sumie 1942 interwencje. Funkcjonariusze
w szkołach i podczas akcji lato w mieście i zima w mieście przeprowadzili szereg działań skierowanych na
szeroko pojętą profilaktykę. Odbyli oni spotkania (prelekcje) z uczniami rydułtowskich szkół oraz przedszkoli.
Na spotkaniach tych uświadamiano młodzież i dzieci o zagrożeniach, jakie w dzisiejszych czasach mogą na nie
czekać (alkohol, narkomania, demoralizacja). Zwracano także uwagę na konsekwencje prawo-karne, jakie
mogą spotkać uczniów w związku z popełnieniem przez nich czynu karalnego (przestępstwa lub
wykroczenia).
W 2020 roku odnotowano także 408 wykroczeń. Wykroczenia te dotyczyły :
• wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej,
• wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego,
• spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych,
• wykroczenia przeciwko mieniu i w ruchu drogowym,
• wykroczenia związane z utrzymaniem czystości i porządku (przeprowadzono 194 kontrole posesji
i palenisk w kotłowniach a także dotyczące odprowadzania nieczystości ciekłych),
• wykroczenia związane z zwierzętami domowymi (do schroniska trafiły 32 zwierzęta).
Wylegitymowano w sumie 720 osób. Nałożono 58 mandatów karnych, pouczono 349 osób, skierowano
1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Przyjęto 269 zgłoszeń od osób prywatnych. Na wniosek Policji
przekazano materiały z 18 zarejestrowanych przy pomocy monitoringu miejskiego zdarzeń.
Kontrolowane były również placówki handlowe pod kątem sprzedaży alkoholu oraz odśnieżania dachów.
Obejmowano nadzorem targowisko miejskie i wszystkie publiczne tereny rekreacyjne w związku z panującą
pandemią Covid-19. Ochraniano w związku z tym budynki użyteczności publicznej. Dokonywano kontroli
opuszczonych budynków gdzie przebywają osoby bezdomne, którym udzielano pomocy i przewożono do
funkcjonującej ogrzewalni. Funkcjonariusze sprawdzali także na bieżąco stan dróg i oznakowania oraz
oświetlenia w mieście.
Dla pełniejszego zobrazowania działań, jakie w 2020 roku podejmowała Straż Miejska należy dodać, że
zabezpieczano także szereg imprez, takich jak Dni Rydułtów, różnorodne uroczystości kościelne, festyny,
rajdy rowerowe, biegi uliczne i wiele innych. Przeprowadzane były również akcje „Bezpieczna droga do szkoły”
i „Znicz”. Kontrolowano jak co roku stan techniczny placów zabaw.
Podsumowanie:
Straż Miejska w porównaniu do roku 2019 wykonała więcej interwencji, nałożono więcej mandatów karnych
a także pouczono więcej osób. Jedynie w obszarze kontroli posesji zanotowano spadek, który spowodowany był
ograniczeniami związanymi z pandemią i poleceniami Wojewody w tym zakresie.
Funkcjonariusze podczas codziennych służb dbają o porządek i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa
wśród społeczności lokalnej.
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9. Działalność górnicza
Pod całym obszarem miasta zalegają udokumentowane złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszącej. Polska Grupa Górnicza S.A. oddział ROW Ruch Rydułtowy posiada koncesję nr 8/2018 na
wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Rydułtowy 1”, wydaną przez
Ministra Środowiska w dniu 21 grudnia 2018 r. Termin ważności koncesji upływa z dniem
31 grudnia 2042 roku.
Złoże węgla kamiennego „Rydułtowy 1” położne jest w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego,w północno-zachodniej oraz środkowej części niecki jejkowickiej. Pod względem
administracyjnym poza Rydułtowami złoże leży również na terenach miast: Pszów, Rybnik, Radlin oraz gmin
Gaszowice, Jejkowice i Lyski. W granicach złoża „Rydułtowy 1” zaprojektowano obszar koncesyjny tj.
projektowany obszar górniczy „Rydułtowy II” obejmujący całe złoże „Rydułtowy 1” o powierzchni 62,57 km 2.
Jednocześnie dla obszaru górniczego „Rydułtowy II” wyznaczono teren górniczy „Rydułtowy II”, którego
powierzchnia wynosi 65,807 km2. Granice terenu górniczego, poza niewielkimi fragmentami na północnym
zachodzie i północnym wschodzie, pokrywają się z obszarem górniczym „Rydułtowy II”.
Zabudowę kubaturową powierzchni terenu stanowią budynki mieszkalne (główny składnik tej zabudowy),
obiekty użyteczności publicznej oraz budynki i obiekty przemysłowe.
W ramach obserwacji budowlanych w okresie obowiązywania Planu Ruchu, kontynuowany jest nadzór
autorski nad stanem technicznym ważniejszych obiektów budowlanych. Przedmiotowym nadzorem są objęte
m.in. następujące obiekty:
• zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rydułtowach ul. Obywatelskiej 30,
• tunel kolejowy położony w Rydułtowach na trasie Katowice Ligota-Nędza,
• Kościół p.w. Świętego Jacka w Rydułtowach ul. Św. Jacka 6,
• Kominy przemysłowe nr 1 i 2 kotłowni Ciepłowni Rydułtowy, nr 3 Zakładu Przeróbczego położone
na terenie kopalni „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach ul. Leona.
W ramach obecnego planu ruchu na lata 2019-2021 kopalnia prowadzi monitoring obiektów budowlanych
w rejonie przewidywalnych wpływów eksploatacji górniczej zgodnie z projektem obserwacji budowlanych
w zakresie jak poniżej:
• budynki mieszkalne wychylone ≥ 25‰ - raz w roku,
• budynki odszkodowane a nadal zamieszkałe – raz w roku,
• budynki o kategorii odporności równej kategorii terenu górniczego – raz w roku.
Jednocześnie po wstrząsach o energii ≥105 J pracownicy działu szkód górniczych kopalni KWK ROW Ruch
Rydułtowy dokonują oględzin obiektów położonych w epicentrum wstrząsu oraz obiektów, których
właściciele zgłaszają wystąpienie uszkodzeń powstałych w następstwie wstrząsu. Natomiast po wstrząsach
o energii ≥107J pracownicy działu szkód górniczych przeprowadzają również oględziny budynków
użyteczności publicznej.
Tabela 1 -Zestawienie wstrząsów wysokoenergetycznych w 2020 roku
Rok

Energia

E5 (J)

E6 (J)

E7(J)

Suma

2020

Liczba
wstrząsów

102

36

1

139

W związku z postanowieniem Burmistrza Miasta Rydułtowy do Planu Ruchu na lata 2019-2021 z dnia
2 stycznia 2019, realizacja warunków w nim zawartych Polska Grupa Górnicza Oddział KWK ROW przekazała
następujące informacje:

1.

Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej regulacji rzeki Nacyna firma Techunion Sp. z o.o.
prowadząc uzgodnienia z zarządcą cieku i gestorami uzbrojenia oraz na podstawie analizy wykonanego
wykonanego profilu podłużnego wykazała, iż niezbędnym jest wydłużenie regulacji cieku w kierunku od
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ul. gen. Stanisława Maczka do ul. Barwnej oraz ze względu na brak możliwości przebudowy mostu
kolejowego w rejonie ul. Zamenhofa w Rybniku wykonanie tzw. bajpasu. Trwają procedury zawarcia
aneksu do umowy podstawowej uwzględniające powyższe jak również z tego powodu i pandemii
wydłużenia okresu realizacji tejże umowy.

2.

Po awaryjnym podniesieniu nawierzchni drogowej w maju 2020 r. w obrębie przepustu na
ul. gen. Stanisława Maczka wykonanym poprzez ułożenie płyt drogowych, od sierpnia 2020 r.
przeprowadzono systemowe dwuetapowe oczyszczanie cieku Nacyna. Pierwszy etap obejmował
odcinek 782 m od „mostu kolejowego” przy ul. Zamenhofa do ul. Sportowej w Rybniku. Drugi etap
obejmował odcinek 1.082 m od ul. Sportowej do ul. gen. Stanisława Maczka. Powyższe roboty pozwoliły
obniżyć poziom lustra wody w cieku Nacyna o ok. 50-60 cm. Trzeci etap, który jest w trakcie realizacji to
tak zwane zabezpieczenie przeciwpowodziowe najniższych rzędnych brzegowych polegające na
wykonaniu obwałowania przed przepustem na ul. Maczka oraz wzdłuż ul. Radoszowskiej w
Rydułtowach na długości ok. 110 m.

3.

2020 r. występowały deformacje miejscowe polegające na wypiętrzaniu krawężników w ul. Św. Jacka,
które to kopalnia na bieżąco usuwała.

4.

Stwierdzono przeciwspadek kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. gen. Stanisława Maczka do
ul. Św. Jacka w Rydułtowach. W ramach tzw. zabezpieczenia przeciwpowodziowego planowane jest
wykonanie zabezpieczenia kanalizacji drogowej ulicy Radoszowskiej w Rydułtowach przed tzw. „cofką”
poprzez zastosowanie klap zwrotnych oraz utworzeniu stałego punktu pompowania wody opadowej
pojawiającej się w trakcie intensywnych opadów atmosferycznych.

5.

Na bieżąco monitorowane są osiadania w rejonie tunelu kolejowego oraz główki szyny torów objętych
wpływami eksploatacji górniczej a ich wyniki przekazywane są do Urzędu Miasta.

6.

Każdorazowo po wystąpieniu wstrząsu o energii ≥ 105J do Urzędu Miasta przesyłana jest faksem
informacja o wystąpieniu wstrząsu i jego energii. W wyniku eksploatacji prowadzonej do końca 2020 r.
zaistniało 213 wstrząsów pochodzenia górniczego o energii ≥105J, z czego 139 pod terenem miasta
Rydułtowy. Największy wstrząs wystąpił w dniu 21 lipca 2020 r. i wygenerował energię 6,1x107J.
W wyniku zaistniałych 213 wstrząsów przyjęto 121 zgłoszeń telefonicznych po 31 wstrząsach, z czego
43 zgłoszenia od mieszkańców miasta Rydułtowy po 20 wstrząsach.

7.

W wyniku oględzin nie stwierdzono żadnych uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych powstałych
w wyniku wstrząsu, stwierdzono jedynie pojedyncze zarysowania tynków ścian i sufitów oraz
powiększenie się istniejących uszkodzeń zaistniałych w wyniku wpływów deformacji ciągłych.

8.

Na bieżąco poddawane są obserwacjom tereny w Rydułtowach pod którymi prowadzona jest
eksploatacja z szczególnym uwzględnieniem w rejonie ulic Adama Mickiewicza, Stanisława Ligonia,
Gustawa Morcinka, Raciborskiej, Radoszowskiej, Os. Orłowiec, Gen. Stanisława Maczka, Obywatelskiej,
Bohaterów Warszawy, Ofiar Terroru i Augustyna Kordeckiego.

9.

W 2020 r. nie stwierdzono wystąpienia nowych deformacji nieciągłych na terenie miasta Rydułtowy.

PLAN RUCHU NA LATA 01.02.2019 r. - 31.01.2021 r. Według obowiązującego Planu Ruchu, KWK ROW Ruch
Rydułtowy prowadził eksploatację górniczą w granicach Obszaru Górniczego „Rydułtowy II". Generalnie
projektowana eksploatacja górnicza zaplanowana została pod centralną i wschodnią częścią terenu
administracyjnego miasta Rydułtowy, pod dzielnicą Niewiadom i Buzowice miasta Rybnik oraz pod zachodnią
częścią miasta Radlin. Projektowana w okresie Planu Ruchu eksploatacja górnicza według prognozy
spowoduje wystąpienie na powierzchni terenu deformacji odpowiadających I, II kategorii terenu górniczego.
Informacja Spółki Restrukturyzacji Kopalń z naprawy szkód górniczych w 2020 r. spowodowanych ruchem
zlikwidowanego zakładu górniczego KWK „Anna” w Pszowie
1. Realizacja wniosków, które wpłynęły do SRK S.A. Oddział KWKCL w Dąbrowie Górniczej, Rejon po
zlikwidowanym Oddziale KWK „Anna” w Pszowie
W 2020 r. do Oddziału SRK S.A. Oddział KWKCL w Dąbrowie Górniczej, Rejon po zlikwidowanym Oddziale
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KWK „Anna” w Pszowie, wpłynęły 43 wnioski, z czego 14 było do zrealizowania wyłącznie przez SRK S.A.,
natomiast 29 wniosków do zrealizowania wspólnie przez SRK S.A. i PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch
Rydułtowy. Ze wszystkich wniosków 5 dotyczyło Rydułtów.
Lokalizacja nieruchomości objętych wnioskiem

Ilość nieruchomości na terenie danego miasta

Rydułtowy

5

RAZEM
Tab. 1. Zestawienie wniosków, które wpłynęły w 2020 r. do SRK S.A.

5

2. Ugody oraz aneksy o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, zawarte w 2020 r.
przez SRK S.A. Oddział KWKCL w Dąbrowie Górniczej, Rejon po zlikwidowanym Oddziale KWK „Anna” w
Pszowie.
W 2020 r. zawarto łącznie 25 ugód o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zlikwidowanego Oddziału
KWK „Anna” w Pszowie, bądź spowodowanych łącznie z PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, w tym
15 ugód zakresowych z czego 1 ugoda do zrealizowania wyłącznie przez SRK S.A.
3. Realizacja ugód z zakresu naprawiania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego.
W 2020 r. zrealizowano 24 zadania, związane z naprawą szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego
z czego 1 dotyczyło Rydułtów.
Realizacja zadań

Ilość
zadań

zrealizowanych Sprawy 100% SRK S.A.

Sprawy wspólne SRK S.A.
i PGG S.A.

Zapłata odszkodowania

11

9

2

Naprawa we własnym
zakresie przez
Poszkodowanych

13

0

13

RAZEM
24
9
15
Tab. 2. Zestawienie zrealizowanych w 2020 r. zadań przez SRK S.A. Oddział KWKCL w Dąbrowie Górniczej,
Rejon po zlikwidowanym Oddziale KWK „Anna” w Pszowie oraz PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy.
Lokalizacja nieruchomości objętych ugodą

Ilość nieruchomości na terenie danego miasta

Rydułtowy

1

RAZEM
Tab. 3. Zestawienie zrealizowanych w 2020 r. zadań.

1

4. Naprawianie szkód górniczych – finansowanie.
W 2020 r. SRK S.A. Oddział KWKCL w Dąbrowie Górniczej, Rejon po zlokalizowanym Oddziale KWK „Anna” w
Pszowie, realizował zadania związane z naprawianiem szkód górniczych powstałych w wyniku ruchu
zlikwidowanego zakładu górniczego, które były finansowane ze środków budżetowych w roku 2020 na
podstawie umowy dotacji nr 15/II/D/10001/2580/20/DGA z dnia 23.04.2020 r. uzupełnionej aneksami nr 1,
2 i 3.
Podsumowanie:
W 2020 r. Polska Grupa Górnicza Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy podejmowała następujące działania:

1. poddawano obserwacjom tereny w Rydułtowach, pod którymi prowadzona jest eksploatacja - ze
szczególnym uwzględnieniem terenów w rejonie ulic Adama Mickiewicza, Stanisława Ligonia,
Gustawa Morcinka, Raciborskiej, Radoszowskiej, Os. Orłowiec, Gen. Stanisława Maczka,
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Obywatelskiej, Bohaterów Warszawy, Ofiar Terroru i Augustyna Kordeckiego.

2. na bieżąco dokonywane były obserwacje poziomu wody w rejonie przepustu przy ul. Gen. Stanisława
Maczka. W obrębie przepustu przeprowadzono systemowe dwuetapowe oczyszczanie cieku Nacyna.
Powyższe roboty pozwoliły obniżyć poziom lustra wody w cieku Nacyna o ok. 50-60 cm,
3. usuwano deformacje miejscowe, polegające na wypiętrzaniu krawężników w ul. Św. Jacka,
4. monitorowano osiadania w rejonie tunelu kolejowego oraz główki szyny torów objętych wpływami
eksploatacji górniczej.
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Pomimo, że ustawa o samorządzie nie nakazuje gminom przeprowadzania szczególnej formy konsultacji
z mieszkańcami, jaką jest budżet obywatelski, miasto już w 2018 roku skorzystało z tej możliwości.
Przyczyną była kolejna już próba poprawienia komunikacji z mieszkańcami. Uruchomiono specjalny portal
internetowy (budzet.rydultowy.pl), który poprawiany jest w kolejnych edycjach, aby zwiększyć jego
funkcjonalność a mieszkańcy mieli jak najlepszą informację o przebiegu głosowania.
W 2019 roku przeprowadzono konsultacje Rydułtowskiego Budżetu 2020. Zasady określone zostały uchwałą
Nr 10.110.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Rydułtowskiego Budżetu
Obywatelskiego 2020, zespół ds. budżetu obywatelskiego przedstawia raport z przeprowadzonych działań
w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Działania promocyjne prowadzone były przez osoby zajmujące się w Urzędzie promocją. Informowano
o wszelkich działaniach związanych z Budżetem Obywatelskim poprzez: media społecznościowe, stronę
internetową, radio (Radio90), prasę lokalną (Nowiny), Informator „Na Ratuszu”. Informację o głosowaniu
przekazano także parafiom w trakcie nabożeństw niedzielnych.

Mieszkańcy złożyli 11 projektów. Do głosowania dopuszczono 7 projektów. W wyniku głosowania
(elektroniczne i papierowe w trzech punktach miasta) niezbędną ilość głosów (100) uzyskał tylko jeden
projekt - Drugie życie - Modernizacja placu zabaw przy ul. R. Traugutta.
Zespół oceniający sformułował więc kilka wniosków, które na etapie przygotowania nowego regulaminu
Budżetu na rok 2021 zostały wzięte pod uwagę:
• nie rezygnować z formy konsultacji społecznych, jaką jest budżet obywatelski;
• zwiększyć kwotę maksymalną dla pojedynczego projektu do 50 000 zł (uchwała zwiększyła do 80
000 zł),
• znacznie przyspieszyć prace nad budżetem obywatelskim i wydłużyć okres składania projektów oraz
głosowania (uchwała zrealizowała ten wniosek - głosowanie przez cały czerwiec).
Zauważyć trzeba, iż pomimo działań promocyjnych odzew społeczny na tę nową formę partycypacji
społecznej był bardzo mały. Pomimo umożliwienia mieszkańcom włączenia się w proces zarządzania
miastem, ich zainteresowanie nie było wielkie. Przejawiało się to zwłaszcza w małej liczbie głosujących
na złożone przez sąsiadów projekty.
Projekt

Razem głosów

Drugie życie - Modernizacja placu zabaw przy ulicy Traugutta

111
(projekt
uzyskał
minimum głosów)

Aktywny FIT na Strefie Gospodarczej

wymagane

88

Rozbudowa placu zabaw (na os. na Wzgórzu) o urządzenia do ćwiczeń 62
na wolnym powietrzu
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Realizacja projektu Drugie życie – modernizacja placu zabaw przy ul. Traugutta

W dniu 3 września 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą – Maciejem Myncem, prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą BHPlay Maciej Mync z siedzibą w Gliwicach (wartość umowy:
18 500,00 zł brutto). W dniu 30 października 2020 r. z uwagi na opóźnienia w dostawie wynikające
z COVID-19, podpisano aneks do umowy, wydłużający termin realizacji zadania do dnia 13 listopada.
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W dniu 10 listopada wykonawca zgłosił gotowość odbiorową. W dniu 30 listopada dokonano odbioru
końcowego zadania.
Podsumowanie:
Budżet obywatelski to bardzo ciekawa, przewidziana ustawą forma konsultacji społecznych z mieszkańcami.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Rydułtowy dotyczące wydatków finansowanych z Rydułtowskiego
Budżetu Obywatelskiego 2020 w zamyśle prowadzone były w celu włączenia mieszkańców w proces
współdecydowania o przedsięwzięciach Miasta Rydułtowy i ich uczestniczenia w projektowaniu wydatków na
zadania realizowane w ich obszarach zamieszkania. Tego typu inicjatywa skierowana do mieszkańców z całą
pewnością powinna być kontynuowana w następnych latach. Koniecznie należy zadbać o zdecydowaną promocję
tej formy uczestniczenia mieszkańców w życiu samorządu terytorialnego.
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1. Informacja z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za 2020 r.
Budżet Miasta Rydułtowy został przyjęty uchwałą nr 14.148.2019 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia
19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2020 rok. Uchwała ta została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z roku 2020 pod pozycją 392. Rada Miasta na tej samej
sesji uchwaliła również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rydułtowy na lata 2020 - 2029 - uchwała nr
14.147.2019. W trakcie roku budżet miasta oraz wieloletnia prognoza finansowa były zmieniane zarówno
uchwałami Rady Miasta Rydułtowy jak i Zarządzeniami Burmistrza Miasta. Uzasadnienie zmian w budżecie
było przedkładane Radzie Miasta wraz z projektem uchwały, zaś objaśnienia kwot ujętych w wieloletniej
prognozie stanowiły załącznik do uchwały bądź zarządzenia zmieniającego prognozę.
Pierwotnie uchwalony budżet zakładał po stronie dochodów kwotę 120 382 367,43 zł, po uwzględnieniu
zmian dokonanych w trakcie roku plan zamknął się sumą 114 697 279,46 zł dochodów. Plan wykonano
w 94,46 % tj. zebrano 108 340 801,37 zł dochodów. Dochody bieżące zostały w 2020 r. wykonane w 94,09 %
tj. na planowane 104 712 563,99 zł wykonano 98 528 959,33 zł, zaś wśród dochodów majątkowych na
zaplanowane 9 984 715,47 zł wykonano 9 811 842,04 zł, co stanowi 98,27 % planu rocznego.

1. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:
1) dochody własne zrealizowane w 90,15 % w stosunku do planu tj. na kwotę 50 168 673,33 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4,87 %;
2) subwencja, która w roku 2020 składała się z części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę
13 581 935,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 308 051,00 zł, części wyrównawczej
na kwotę 1 935 802,00 zł oraz części równoważącej na kwotę 33 754,00 zł. Łącznie subwencja
wyniosła 15 859 542,00 zł. W stosunku do roku 2019 odnotowano wzrost części oświatowej
subwencji o 2,09 %;
3) dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje i środki z innych źródeł zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej wykonane w 97,98 %
w stosunku do planu tj. na kwotę 42 312 586,04 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego
o 49,48 %, przy czym:
a) środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - 3 993 464,58 zł,
b) dotacje celowe z budżetu państwa - 33 149 449,11 zł,
c) dotacje i środki z innych źródeł zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 169 672,35 zł.
2. Wśród dochodów własnych można wydzielić cztery, znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku
2020, grupy dochodów. Ze względu na ich odrębny charakter wydzielono również dotacje z innych
jednostek samorządu terytorialnego pozostałe zebrano w szóstą grupę i nazwano ją pozostałe
dochody własne:
1) dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2020 roku dochody na łączną kwotę
14 276 138,62 zł wzrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 7,89 %;
2) dochody z opłat wykonane na kwotę 7 824 440,80 zł wzrost o 14,45 %;
3) udziały w podatkach dochodowych 21 697 064,39 zł spadek o 0,49 %;
4) dochody z majątku gminy wykonane w 2020 r. w 85,59 % planu rocznego tj. na łączną kwotę
2 970 876,54 zł; w pozycji tej odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 84,15 %;
5) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 0,57 % ogółu dochodów
własnych, wykonano je w 100,00 % w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 314 316,00 zł;
6) inne dochody własne stanowiły 2,85 % ogółu wykonanych dochodów, wykonano je w 107,17 %
w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 3 085 836,98 zł.
Po stronie wydatków pierwotnie budżet miasta na rok 2020 uchwalono w wysokości 125 549 358,10 zł, zaś
wykonano w 90,67 % planu po zmianach, tj. na planowane na koniec 2020 roku 120 686 808,19 zł,
wydatkowano 109 427 245,49 zł. Wydatki bieżące wykonano na łączną kwotę 93 510 860,72 zł co stanowiło
91,74 % planu rocznego, który po zmianach dokonanych w trakcie roku zamknął się kwotą 101 927 790,69 zł.
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamknął się
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kwotą 18 759 017,50 zł, wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 15 916 384,77 zł.
Wśród wydatków bieżących można wyodrębnić kilka grup, a mianowicie:
• wydatki związane z edukacją tj. sklasyfikowane w działach 730 „Nauka", 801 „Oświata i wychowanie”,
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz odpowiednia część wydatków sklasyfikowanych
w rozdziale 75085 związanych z obsługę jednostek oświatowych; wydatki te wykonano w roku
2020 na łączną kwotę 28 059 371,63 zł, co stanowiło 90,16 % kwoty zaplanowanej
• wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej sklasyfikowane w działach
600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”, wykonano na kwotę 15 206 369,04 zł, tj. w 90,90 % w stosunku do planu.
• wydatki związane z polityką społeczną sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”
i 855 „Rodzina" oraz odpowiednia część wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75085 związanych
z obsługę Miejskiego Żłobka; wykonanie tych wydatków bieżących wyniosło 36 666 483,32 zł
co stanowiło 96,93 % planu.
• wydatki administracyjne sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” pomniejszone
o wydatki poniesione w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.
W tej grupie wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 8 313 753,99 zł - plan wykonano
w 90,87 %.
• wydatki poniesione na ochronę zdrowia, kulturę i sport sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona
zdrowia”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, 926 „Kultura fizyczna” oraz część
wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75085. Omawiane wydatki wykonano na łączną kwotę
3 490 159,34 zł tj. w 87,70 % w stosunku do planu.
• inne wydatki bieżące, które wykonano w roku 2020 na łączną kwotę 1 774 723,40 zł tj. w 56,86 %
planu rocznego.
Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek
samorządu terytorialnego, funduszy celowych, od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa
w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie
z obowiązującym prawem została sfinansowana z innych środków celowych takich jak np. wydatki na
realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii z opłat za koncesje alkoholowe
albo wydatki na ochronę środowiska z opłat za korzystanie ze środowiska czy też opłaty za wywóz śmieci
z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki na zadania, do których realizacji są
zobowiązane szkoły (bez zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych), sklasyfikowane w rozdziale
klasyfikacji budżetowej 80101 - Szkoły podstawowe wyniosły w roku 2020 ogółem 16 564 129,72 zł. Kwota
ta stanowiła 65,69 % ogółu wydatków obsługiwanych przez MZOPO - jednostki funkcjonującej na podstawie
ustawy o systemie oświaty. Dodając do wyżej wymienionej kwoty odpowiedni procent wydatków
ponoszonych na funkcjonowanie tej jednostki (tj. 65,69 % * 962 928,58 zł = 632 584,75 zł) otrzymujemy ogół
wydatków, które powinny być sfinansowane częścią oświatową subwencji ogólnej. Kwota ta wynosi
17 196 714,47 zł. Oznacza to, że gmina z własnych środków do subwencji oświatowej (która w roku
2020 wyniosła 13 581 935,00 zł) dołożyła 3 614 779,47 zł.
Wydatki majątkowe również można podzielić na grupy, tj.:
 wydatki inwestycyjne, które wykonano na kwotę 13 253 586,36 zł, co stanowi 88,57 % planu
rocznego wynoszącego 14 964 484,79 zł;
 zakupy inwestycyjne tj. zakupy gruntów i zakupy innych środków trwałych. Na zakupy gruntów
zaplanowano w 2020 roku 127 742,12 zł, zaś wydatkowano 76 603,60 zł, co stanowi 59,97 % planu.
Zakupy innych środków trwałych wykonano w 72,68 % tj. na planowane 276 993,60 zł wydatkowano
201 322,05 zł.
 dotacje inwestycyjne, które zaplanowano na kwotę 3 389 796,99 zł, zaś wydatkowano
2 384 872,76 zł.
Budżet w 2020 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 086 444,12 zł, który był niższy od planowanego
wynoszącego 5 989 528,73 zł. Na zmniejszenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na wyższym
poziomie (94,46 % w stosunku do planu) niż wydatków - wydatki wykonano w 90,67 % w stosunku do planu.
W roku 2020 gmina wyemitowała kolejne obligacje na kwotę 7 000,000,00 zł oraz dokonała spłat rat
kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1 931 657,79 zł. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca
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2020 roku kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, udzielonych poręczeń oraz zobowiązań
wymagalnych wyniósł ogółem 35 966 862,32 zł.
Pula wolnych środków możliwych do wykorzystania w latach następnych wyniosła 3 040 672,59 zł.
Podsumowanie:
W 2020 roku plan dochodów wykonano w 94,46 %, tj. na planowane 114 697 279,46 zł zebrano
108 340 801,37 zł dochodów. Dochody bieżące wykonano na kwotę 98 528 959,33 zł.
Po stronie wydatków plan wykonano w 90,67 %, tj. na planowane na koniec 2020 roku 120 686 808,19 zł,
wydatkowano 109 427 245,49 zł. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 93 510 860,72 zł.
Budżet w 2020 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 086 444,12 zł, który był niższy od planowanego
wynoszącego 5 989 528,73 zł.
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2. Informacja o działaniach w ramach II etapu programu „Rozwój Lokalny”
Miasto Rydułtowy znalazło się na 46 miejscu listy 54 miast z całej Polski, które zakwalifikowały się do
II etapu konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Konkurs
adresowany był do 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą zidentyfikowanych
w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pierwotny termin złożenia wniosku w II etapie był określony
na 31 lipca 2020 r., jednakże ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 termin został
przesunięty na 30 października 2020 r.
Złożony przez Miasto zarys projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” wymagał
przekształcenia w Kompletną Propozycję Programu. Dokumentami koniecznymi do opracowania były:
• Plan Rozwoju Lokalnego, który dotyka obszaru środowiskowego, społecznego, gospodarczego,
przestrzennego, finansowego i inteligentnego zarządzania miastem
• oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego.
W przygotowaniu w/w dokumentów miastu pomagał 3 osobowy zespół doradców Związku Miast Polskich:
• Danuta Wesołowska,
• Lucyna Maury
• Justyna Wieczorkiewicz- Molendo.
Doradztwo było elementem szerokiego wsparcia kierowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej do 54 wybranych miast.
W celu wyznaczenia nowej ścieżki rozwoju miasto Rydułtowy w okresie od 21 stycznia do 30 października za
pośrednictwem Zespołu Miejskiego powołanego Zarządzeniem Burmistrza prowadziło szereg działań,
uwzględniających partycypację społeczną, prowadzących w konsekwencji do zdiagnozowania obecnej sytuacji
miasta. Efektem pracy, która trwała 9 miesięcy, jest plan zakładający rozwój naszego miasta. Miesiące pracy
obejmowały przygotowanie w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 13 obligatoryjnych elementów zgodnie
z regulaminem, na które składały się :
1. charakterystyka miasta,
2. diagnoza,
3. cele i potrzeby rozwojowe,
4. analiza potencjałów,
5. opis działań,
6. partycypacja społeczna,
7. harmonogram,
8. analiza finansowa PRL,
9. analiza ryzyka,
10. system wdrażania PRL,
11. monitoring,
12. ewaluacja,
13. powiązania PRL z dokumentami.
Równolegle w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego przygotowano 10 obligatoryjnych elementów zgodnie z regulaminem:
1. charakterystyka administracji,
2. diagnoza,
3. cele i potrzeby PRI,
4. opis działań,
5. partycypacja społeczna,
6. harmonogram,
7. analiza ryzyka,
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8. system wdrażania PRI,
9. monitoring,
10. ewaluacja.
W toku przygotowywania w/w dokumentów odbyliśmy szereg warsztatów, szkoleń oraz konferencji. Do
najbardziej owocnych można zaliczyć warsztaty z doradcą, Panem Januszem Szewczukiem, poświęcone
analizie miasta z udziałem narzędzia monitormiast.pl oraz warsztaty „Rydułtowy 2035” przeprowadzone
przez Pana Łukasza Dąbrówkę, doradcę strategicznego w programie „Rozwój Lokalny”. Celem warsztatów
było wypracowanie spójnej wizji Rydułtów.
Poszczególne etapy prac były podsumowywane z udziałem członków Rady Rozwoju. Odbyły się trzy
spotkania z Radą Rozwoju, podczas których przedstawiliśmy, diagnozę miasta wraz z potencjałami oraz
drzewem problemów, następnie wypracowane cele oraz rezultaty wraz z wstępną ścieżkę rozwoju. Na
ostatnim spotkaniu we wrześniu Burmistrz wraz z zespołem roboczym przedstawił propozycję działań wraz
z podsumowaniem partycypacji społecznej, którą przeprowadził nasz partner w projekcie - Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych w Rybniku.
Na etapie diagnostycznym głos społeczności został uwzględniony poprzez następujące formy:
• Badanie ankietowe planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży przeprowadzone w dniach
od 17 do 24.02.2020 r. wśród uczniów ostatnich roczników szkół ponadpodstawowych w roku
szkolnym 2019/2020 – zebrano 199 ankiet.
• Badanie ankietowe „Ocena stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości” wśród lokalnych
przedsiębiorców przeprowadzone w dniach od 07.02 do 15.03.2020 r. – zebrano łącznie
45 ankiet.
• Przeprowadzono także wywiady z liderami społecznymi i instytucjonalnymi – 21.02.2020r. –
17 uczestników oraz z młodzieżą – 05.06.2020r. (spotkanie on-line).
Z kolei na etapie formułowania działań w ramach PRL i PRI przeprowadzono konsultacje społeczne
o szerokim zasięgu przy udziale CRIS-u:
• kawiarenka obywatelska z udziałem młodzieży,
• spotkania w klubach seniora,
• śniadanie biznesowe z udziałem przedsiębiorców,
• spacer badawczy z warsztatem world cafe,
• rajd rowerowy,
•
debata o przestrzeni miasta,
• bezpośrednie spotkania z Burmistrzem.
Łączna ilość uczestników konsultacji: 217 osób (w tym 120 kobiet), a dodając komentatorów FB to łącznie:
271 osoby.
Na spotkaniach konsultacyjnych w sierpniu i wrześniu przedstawiono kluczowe przedsięwzięcia miasta
planowane do ujęcia w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Uczestnicy konsultacji zapoznali się z propozycjami.
Przedsięwzięcia zostały również zobrazowane na mapie Rydułtów. Z osobami, które zechciały wypełnić
ankietę, każdą z propozycji przedyskutowano. Zebraliśmy ogółem 98 ankiet. Ostatecznie stwierdzono, że
każda konsultowana propozycja działań jest dobrym pomysłem na poprawę atrakcyjności Rydułtów.
Dokument Plan Rozwoju Lokalnego liczy ponad 284 stron, Plan Rozwoju Instytucjonalnego 99 stron – nie
wliczając w to załączników. Praca nad tymi dokumentami wymagała niesamowitego wysiłku, skupienia,
nauki, które w połączeniu z wykonywaniem bieżących obowiązków przez pracowników były nie lada
wyzwaniem. Mianownikiem naszych działań był i zawsze jest rozwój naszego miasta, stąd nie czuliśmy
zmęczenia a kolejnym godzinom prac towarzyszył optymizm i cel numer jeden – „będziemy w 15”. Dziękuję
członkom zespołu miejskiego za oddaną pracę i zaangażowanie. Gorące podziękowanie, ślę także w stronę
członków Rady Rozwoju za cenne uwagi, opinie i czas poświęcony podczas spotkań. Dziękuję wszystkim
mieszkańcom miasta za udział w konsultacjach propozycji działań. Podziękowania kieruję także w stronę
doradców, których wsparcie, profesjonalne doradztwo, doświadczenie i wiedza na pewno przełoży się na
sukces w kolejnym etapie.
A ten kolejny etap to wyłonienie około 15 miast. Rozstrzygnięcie planowane jest do końca pierwszego
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kwartału 2021 roku. Wartość dofinansowania dla pojedynczego projektu może wynosić od 3 do 10 mln euro
i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. Wybrane projekty będą realizowane do 30 kwietnia 2024r.
Podsumowanie:
Prace w ramach programu zaowocowały dogłębną analizą sytuacji miasta oraz pracami nad strategicznymi
planami na przyszłość. Ostatecznym rezultatem były dwa dokumenty strategiczne, przyjęte przez Radę Miasta
Rydułtowy uchwałą nr 28.270.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programów: „Plan Rozwoju
Lokalnego Miasta Rydułtowy na lata 2021-2030" i „Plan Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Rydułtowy na lata
2021-2030”
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3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
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
2019/2020.

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

-

16

2.

Publiczne Przedszkole nr 2

100

4

-

10

3.

Publiczne Przedszkole nr 3

100

4

-

11

4.

Publiczne Przedszkole nr 4

120

5

1

14

5.

Oddział przedszkolny
w Szkole Podst. nr 1

36

2

-

2

6.

Oddział przedszkolny
w Szkole Podst. nr 2

73

3

-

4

7.

Oddział przedszkolny
w Szkole Podst. nr 3

25

1

-

2

579

24

1

59

W tym
integracyjnych

Ilość nauczycieli

Razem

Przedszkola niepubliczne
Liczba
Ilość oddziałów
wychowanków

Lp.

Nazwa przedszkola

1.

Katolickie Przedszkole
Niepubliczne ZSS
im. Bł. E. Bojanowskiego

84

4

-

8

2.

Prywatne Przedszkole
,,Pod Nutką"

116

5

-

8

200

9

-

16

Razem
•
•

Funkcjonują 4 przedszkola publiczne i 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 579
dzieci
2 przedszkola niepubliczne – 200 dzieci

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w roku 2019 wynosi 762,11 zł,
a w roku 2020 wynosi 840,04 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 571,58 zł miesięcznie na każde dziecko w roku 2019, a w roku 2020
wypłacana jest w wysokości 630,03 zł
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Szkoły podstawowe
Ilość oddziałów
Nazwa szkoły

Ilość
uczniów

W tym
Ogółem

Klas
integrac.

Klas
sportow.

Klas
dwujęz.

Szkoła Podstawowa nr 1

538

27

6

2

-

-

61

Szkoła Podstawowa nr 2

478

22

-

-

-

-

46

Szkoła Podstawowa nr 3

299

15

-

-

-

-

32

Szkoła Podstawowa nr 4

289

12

1

-

-

-

32

Razem

1604

76

7

2

-

-

171

Liczba
Klas
nauczycieli
specjalnych

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
W tym

Nazwa placówki

Ilość
wychowanków

Ilość
grup

artystyczne

rekreacyjnosportowe

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

397

29

19

3

3

11

Bielik

27

1

-

-

-

4

Orlik

25

1

-

-

-

3

Klub
Malucha

30

2

-

-

-

2

W tym
kluby

Ilość
nauczycieli
komputerowe

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 turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży na kompleksach boisk ,,Orlik 2012",
•organizacja konkursów plastycznych o zasięgu miejskim,
•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.
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Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora
Ilość dzieci/
Nazwa placówki
przedział
Podział na grupy
wiekowy

Państwowe Ognisko
Plastyczne im. Ludwika
Konarzewskiego Seniora

Rodzaj prowadzonych zajęć

40 dzieci/
6-14 lat

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

Malarstwo 5 h
Malarstwo 9 h Rzeźba 7 h

20 uczniów/
14 lat
i więcej
+wolni
słuchacze

ROK I
Klasy VI – VIII SP
Szkoły średnie
i wyższe

Rysunek i malarstwo 4 h
Rzeźba 3 h
Wiedza o sztuce 1 h

ROK II
Szkoły średnie
i wyższe

Rysunek i malarstwo 4 h
Rzeźba 3 h
Wiedza o sztuce 1 h
Grafika artystyczna 1 h
Emalia artystyczna 1 h

20 uczniów/
15 lat
i więcej

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)

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 objetym planem nauczania,
organizowanie imprez prezentujących osiągnięci wszystkich uczniów,
od 1976 r. Placówka prowadzi działalność innowacyjną na płaszczyźnie – programowej,
organizacyjnej i metodycznej,
i) aktywnie uczestniczy w konkursach regionalnych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych,
j) aktywnie współpracuje z licznymi placówkami kulturalnymi, samorządowymi na terenie miasta
i powiatu biorąc udział w pracach jury w licznych konkursach plastycznych, dekorowaniu,
projektowaniu,
k) 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 - 779
w szkołach podstawowych - 1604

•
•
•
•

Ilość dzieci i młodzieży objętych zajęciami pozalekcyjnymi:
w placówkach pozaszkolnych ok. 559/tydzień
w placówkach szkolnych – ok. 1400/tydzień
,,Orlik 2012" przy ul. Mickiewicza - ok. 230 tydzień
,,Orlik 2012" przy ul. Kochanowskiego - ok. 240/tydzień
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Nauczyciele
Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2019/2020 podwyższyli stopień awansu zawodowego:
Jednostka oświatowa
kontraktowy
mianowany
dyplomowany

łącznie

Szkoła Podstawowa nr 1

8

2

0

10

Szkoła Podstawowa nr 2

2

0

0

2

Szkoła Podstawowa nr 3

0

2

0

2

Szkoła Podstawowa nr 4

0

0

0

0

Publiczne Przedszkole nr 1

0

2

0

2

Publiczne Przedszkole nr 2

1

0

0

1

Publiczne Przedszkole nr 3

2

0

0

2

Publiczne Przedszkole nr 4

2

0

0

2

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

0

0

0

0

Państwowe Ognisko Plastyczne

0

0

0

0

Razem

15

6

0

21

Wyniki egzaminu dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych w Rydułtowach w roku 2020
(wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie):

10. Egzamin ósmoklasisty 2020
Język polski - arkusz standardowy
Lokalizacja

Język polski
Liczba zdających

Średni wynik

Województwo

36 586

59,29 %

Powiat

1 251

58,20 %

Gmina

164

56,28 %

SP1

42

54,10 %

SP2

59

62,44 %

SP3

39

45,59 %

SP 4

24

62,33 %

Matematyka - arkusz standardowy
Lokalizacja

Matematyka
Liczba zdających

Średni wynik

Województwo

36 588

45,67 %

Powiat

1 252

43,93 %

Gmina

164

42,79 %

SP1

42

45,40 %

SP2

59

44,22 %

SP3

39

38,36 %
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SP 4

24

41,92 %

Język angielski - arkusz standardowy
Lokalizacja

J. angielski poziom podstawowy
Liczba zdających

Średni wynik

Województwo

35 823

55,24 %

Powiat

1 241

50,98 %

Gmina

164

51,70 %

SP1

43

55,37 %

SP2

58

54,66 %

SP3

39

45,08 %

SP 4

24

48,75 %

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego
ministra
1) Ognisko Pracy Pozaszkolnej
DATA: 16.01.2020 r. , 20.01.2020 r.
TEMAT: Kontrola zimowego wypoczynku
KONTROLUJĄCY: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ZALECENIA: brak
2) Szkoła Podstawowa nr 2
DATA: 20.10.2019 r.
TEMAT: Organizacja nauki języka mniejszości narodowej niemieckiej oraz własnej histroii i
szkolnego 2019/2020
KONTROLUJĄCY: Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku
ZALECENIA: brak

kultury z roku

Projekty realizowane przez niektóre jednostki organizacyjne Miasta Rydułtowy w latach 2019-2020
z udziałem środków zewnętrznych
(zgodnie z danymi otrzymanymi z Referatu Rewitalizacji i Funduszy Zewnętrznych)
Jednostka
realizująca
projekt

Nazwa projektu

1

Miejski Żłobek

Dofinansowanie utrzymania
miejsc opieki dla dzieci do
lat 3 utworzonych
w ramach programu
MALUCH [budżet państwa]

2

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej /
ROSiR

Lokalny Animator Sportu
(boiska Orlik) [budżet
państwa]

3

Szkoła
Podstawowa nr 3

4

Urząd Miasta

Lp.

Kwota
Dofinansowania

Wkładu własnego

Okres realizacji
[od-do]

27 000,00 zł

6 750,00 zł

2019

24 300,00 zł

6 075,00 zł

2020

21 290,00 zł

59 819,81 zł

2019

15 600,00 zł

37 195,77 zł

2020

Lokalny Animator Sportu
(boiska Orlik) [budżet
państwa]

7 200,00 zł

30 000,00 zł

2020

Pamiętamy o bohaterach

20 000,00 zł

5 000,00 zł

2019
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Rydułtowy we
współpracy ze
Szkołą
Podstawową nr 4

[MKiDN]

5

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

249 497,22 zł

27 721,91 zł

2018-2019

6

Publiczne
Przedszkole nr 3

Równy start dla każdego
[RPO WSL]

328 287,55 zł

57 933,10 zł

2018-2019

7

Szkoła
Podstawowa nr 2

Twórczy i myślący czyli
kreatywni[RPO WSL]

95 358,37 zł

10 595,38 zł

2019-2021

8

Szkoła
Uczymy się i doświadczamy
Podstawowa nr 3
[RPO WSL]

252 113,52 zł

28 012,61 zł

2019-2021

9

Szkoła
Obserwuję – badam – wiem
Podstawowa nr 4
[RPO WSL]

146 005,20 zł

16 222,80 zł

2019-2021

10

Szkoła
Umiem sie uczyć [RPO WSL]
Podstawowa nr 1

297 608,96 zł

33 067,67 zł

2020-2021

11

FIT 4 LIFE/promowanie
kompleksowego podejścia
do uczenia się języków
obcych oraz
zdrowe i dobre
samopoczucie w erze
cyfrowej [ERASMUS +]

104 895,23 zł

0,00 zł

2019-2021

Doposażenie i poprawa
standardu obecnie
funkcjonującej
Szkoła
12
stołówkiszkolnej w ramach
Podstawowa nr 2
modułu 3 programu
rządowego "Posiłek
w szkole i w domu"

80 000,00 zł

20 000,00 zł

2020

1 669 156,05 zł

338 394,05 zł

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

Szkoła
Podstawowa nr 1

Razem

WYDATKI NA OŚWIATĘ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 łącznie z programami unijnymi
(zgodnie z danymi otrzymanymi z Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych)
zgodnie ze sprawozdaniami Rb 28 – S
Jednostka
oświatowa

IX-XII 2019 r.

I-VIII 2020 r.

razem

SP 1

2 195 745,94 zł

4 543 949,49 zł

6 739 695,43 zł

SP 2

1 901 244,28 zł

4 037 397,45 zł

5 938 641,73 zł

SP 3

1 225 284,96 zł

2 138 606,99 zł

3 363 891,95 zł

SP 4

1 142 396,26 zł

2 161 295,60 zł

3 303 691,86 zł

PP 1

423 429,92 zł

826 445,57 zł

1 249 875,49 zł
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PP 2

289 650,71 zł

630 126,33 zł

919 777,04 zł

PP 3

317 755,37 zł

686 340,32 zł

1 004 095,69 zł

PP 4

416 434,16 zł

886 828,16 zł

1 303 262,32 zł

OPP

318 965,81 zł

576 068,97 zł

895 034,78 zł

POP

127 470,61 zł

237 072,55 zł

364 543,16 zł

MZOPO
(PROGRAMY
UNIJNE)

- zł
Razem

8 358 378,02 zł

154 729,20 zł
16 878 860,63 zł

154 729,20 zł
25 237 238,65 zł

w tym:
wyprawka szkolna

1 615,00 zł

dotacja MEN
na podręczniki

149 007,15 zł

IX-XII 2019
dowóz dzieci
niepełnosprawnych

69 426,44 zł

I-VIII 2020
50520,33 zł

razem
119 946,77 zł

Ilość dowożonych uczniów niepełnosprawnych:
IX-XII 2019 r.

I-VIII 2020 r.

Wodzisław Śląski ul.Kopernika 71

22

22

Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 66

1

1

Wodzisław Śląski
ul. Wyszyńskiego 20

4

4

Rybnik ul Orzepowicka 15 a

7

7

Rydułtowy ul. M.Kolbego 5

1

1

35

35

Razem

Dotacja udzielona przez gminę przedszkolom niepublicznym:
za 2019 rok: 1 368 362,52 zł, plan na 2020: 1 781 668,00 zł
Subwencja oświatowa:
za rok 2019: 12 930 549,00 zł zł , na rok 2020: 13 350 525,00 zł
Dotacja na dzieci w przedszkolach:
za rok 2019: 753 411,00 zł, plan na rok 2020: 814 841,00 zł
Dotacje dla ognisk (Starostwo Wodzisławskie):
za rok 2019: 241 168,00 zł., zaś na rok 2020: 257 816,00 zł
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Dotacje dla Państwowego Ogniska Plastycznego (z gminy Gaszowice):
za rok 2019: 15 000,00 zł oraz za rok 2020: 15 000,00 zł

Informacja na temat inwestycji przeprowadzonych przez Referat Inwestycji w placówkach oświatowych
w latach 2019-2020
1. Zadanie: "Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3" – rok 2019
Wykonano zadaszenie tarasu na piętrze w konstrukcji drewnianej z pokryciem z płyt poliwęglanowych
o powierzchni ok. 58 m².
Roboty budowlane zrealizowano w okresie od: 19.07.2019 r. Do 27.08.2019 r.
Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej Rydułtowy.
2. Zadanie "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr2 " - rok 2020
Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z realizacją w latach 2020-2022.
Dnia 2.09.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej
swym zakresem:
- adaptację części parteru segmentu A na oddziały przedszkolne wraz z wydzieleniem przedszkola jako
odrębnej strefy pożarowej,
- adaptację części II piętra segmentu A na siedzibę Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
- podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głownym do budynku szkoły,
-remont lub przebudowę korytarza i klatki schodowej segmentu A z uwzględnieniem funkcji drogi
ewakuacyjnej ( zgodnie z wymogami ppoż. ),
- przebudowę instalacji hydrantowej w całym budynku,
- moderniazcję instalacji deszczowej w segmencie A,
- przesniesienie pomieszczeń gabinetu lekarskiego, higienistki oraz sali komputerowej do segmentu B.
Termin realizacji prac projektowych wraz z procedrurą administracyjną zezwalającą na realizację
przedmiotowego zakresu robór – 1.07.2021 r.
Podsumowanie:
W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Rydułtów funkcjonowały 4 przedszkola publiczne (18 oddziałów),
2 przedszkola niepubliczne (9 oddziałów) i 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Wychowaniem przedszkolnym objętych było łącznie 779 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Opiekę nad nimi
sprawowało 75 nauczycieli. Przedszkolom niepublicznym była udzielana dotacja na każde dziecko w wysokości
75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych
w przeliczeniu na 1 dziecko.
W czterech szkołach podstawowych na terenie Rydułtów uczyło się 1604 uczniów w 76 oddziałach (w tym
7 integracyjnych i 2 sportowe). Uczniami opiekowało się 171 nauczycieli.
We wszystkich szkołach działały pracownie internetowe, biblioteki i nauczany był język angielski jako
podstawowy, a jako dodatkowy - język niemiecki. W szkołach prowadzone były 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 był zatrudniony pedagog
i psycholog. Szkoły prowadziły również świetlice oraz dożywianie (śniadania i obiady). Organizowane były
dodatkowe zajęcia sportowe. Działały uczniowskie kluby sportowe - UKS ,,Feniks", UKS ,,Dwójka", UKS ,,Piątka Plus",
UKS ,,Ognisko". Szkoły zapewniły m. in. organizację konkursów międzyszkolnych, młodzieżowe imprezy artystyczne,
regionalne wycieczki szkolne. Uczniowie klas ósmych, jak co roku, zdawali egzaminy - z języka polskiego,
matematyki i języka obcego. Osiągnęli wyniki zbliżone do średniej powiatowej.
Działały również dwa ogniska:
a) Ognisko Pracy Pozaszkolnej - placówka wychowania pozaszkolnego prowadząca koła artystyczne, sportowe
i komputerowe oraz organizująca szereg stałych imprez służących prezentacji umiejętności i talentów młodzieży
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oraz akcje letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania,
b) Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach – placówka artystyczna,
która rozbudza i rozwija podstawowe zdolności dzieci i młodzieży w zakresie malarstwa, rzeźby, rysunku, wiedzy
o sztuce, grafiki i emalii artystycznej.
Poza tymi placówkami działa Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia - szkoła umuzykalniająca, rozwijająca
zdolności i zainteresowania muzyczne.
W jednostkach oświatowych realizowanych było 12 projektów z udziałem środków zewnętrznych na kwotę
ok. 2 mln zł, z czego środki zewnętrzne stanowiły kwotę ok. 1,67 mln zł.
W roku szkolnym 2019/2020 na prowadzenie publicznych jednostek oświatowych Miasto wydatkowało ponad
25 mln zł.
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4. Oferta edukacyjno–wychowawcza miasta Rydułtowy na rok szkolny
2020/2021
Przedszkola Publiczne

Ilość
wychowanków
Ilość oddziałów
Ilość nauczycieli

PP nr 1

PP nr 2

PP nr 3

PP nr 4

OP –
SP1, SP2, SP3

125

100

100

120

132

5
13

4
9

4
5
11
13
Wykształcenie
wyższe mgr
12
9
10
12
wyższe zawodowe
1
0
0
1
SN
0
0
1
0
Awans zawodowy
dyplomowany
5
2
4
6
mianowany
5
0
0
0
kontraktowy
3
6
6
6
stażysta
0
1
1
0
Zajęcia dodatkowe
- język angielski - język angielski - język angielski - język angielski
- religia
- zajęcia
- religia
- religia
- taneczno –
plastycznej - logopedia
- logopedia
rytmiczne
zajęcia
- program
- teatralne
- plastyczne
rytmiczno –
aktywności
- muzyczno- szachy
taneczne
twórczej „Mały rytmiczne
- logopedia
- zajęcia
Artysta”
- zajęcia
sportowe
- program „W
prowadzone
- religia
świecie liter”
wspólnie
- realizacja
Odmienna nauka z Biblioteką
innowacji
czytania wg
Miejską
pedagogicznych: Ireny Majchrzak Realizacja
* Podróże
- program
programów
matematyczne profilaktyki
o tematyce
*Pomóż mi to
zdrowotnej
ekologicznej
zrobić samemu „Przyjaciele
i zdrowotnej
-realizacja
Zippiego”
-zajęcia
programów:
specjalistyczne
* Klub Zdrowego
z dziećmi
przedszkolaka
z dysfunkcjami
*Kreatywny
przedszkolak
kreatywne
dziecko
* Z kulturą mi do
twarzy

6
8
7
1
0
1
0
7
1
- religia
- j. angielski
-zajęcia
logopedyczne
-projekt
„Serdeczna
karteczka”
Międzynarodowy
Projekt
Czytelniczy
„Magiczna noc
bajek” (realizacja
w ramach
postawy
programowej)

*Działaj
z imPETem
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Przedszkola niepubliczne
Liczba
Ilość oddziałów
wychowanków

W tym
integracyjnych

Ilość nauczycieli

4

-

8

112

5

-

10

187

9

-

18

Lp.

Nazwa przedszkola

1.

Katolickie Przedszkole
Niepubliczne ZSS
im. Bł. E. Bojanowskiego

75

2.

Prywatne Przedszkole
,,Pod Nutką"
Razem

Szkoły podstawowe
SP 1

SP 2

SP 3

SP 4

573

464

298

314

28

22

15

13
od 12.10.2020 - 14

Ilość 6-latków
w kl. I

2

0

0

0

Ilość nauczycieli

59

45

32

32

Ilość uczniów
Ilość oddziałów

Wykształcenie
wyższe mgr

58

45

32

32

wyższe zawodowe

1

0

0

0

Awans zawodowy
dyplomowany

44

41

22

29

mianowany

3

1

8

1

kontraktowy

11

3

2

2

stażysta

1

0

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

78

80

24

56

Stan księgozbioru
w bibliotece

11772

12130

6192

18600

78

50

47

61

6:30 – 16:00

7:00 – 16:00

7:00 – 16:45

6:45 – 16:00

255

243
(z przedszkolem)

175

137

Ilość stanowisk
w pracowni
komputerowej

25

48

25

25

Pracownia
multimedialna

1 (jęz. obcych)

1 (jęz. obcych)

1

1

Multimedialne
Centrum
Informacji

3 stanowiska

8 stanowisk

4 stanowiska

4 stanowiska

Ilość zapisanych
do świetlicy i godz.
otwarcia
Ilość dożywianych
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Tablice /Monitory
interaktywne

174 programy,
kasety, płyty dvd

292 programy
płyty, audiobooki

120

85

23

17

11

14

Niektóre z zajęć pozalekcyjnych w szkołach
(wg stanu z października 2020 r.)
Lp.

Rodzaj/ nazwa zajęcia

Liczba

Szkoła

1

Kółko j. angielskiego

5

SP1. SP3, SP4

2

Kółko j. niemieckiego

2

SP1, SP4

3

Kółko j. hiszpańskiego

1

SP3

4

Kółko polonistyczne

5

SP1, SP4

5

Kółko matematyczne

16

SP1, SP2, SP3, SP4

6

Kółko historyczne

6

SP1, SP2, SP4

7

Kółko chemiczne

5

SP1, SP3, SP4

8

Kółko biologiczne

4

SP2, SP3, SP4

9

Kółko geograficzne

3

SP1, SP3, SP4

10

Kółko fizyczne

6

SP1, SP3, SP4

11

Kółko komputerowe (informatyczne)

1

SP3

12

Kółko muzyczne (instrumentalne)

4

SP1, SP2, SP4

13

Kółko plastyczne

4

SP1. SP2

14

Kółko taneczne

3

SP1

15

Kółko przyrodnicze

8

SP3, SP4

16

Kółko sportowe

10

SP1, SP4

17

Kółko wiedzy biblijnej/ religijne

1

SP1

18

Kółko teatralne

2

SP4

19

Zajęcia wyrównujące szanse

4

SP1

20

Zajęcia rozwijające w klasach 1-3

5

SP1

21

Kółko wyrównawcze

6

SP4

22

Kółko wyrównawcze 1-3

3

SP1

23

Kółko wyrównawcze z matematyki

15

SP3

24

Kółko wokalne

11

SP1. SP2, SP4

25

Zajęcia logopedyczne

6 godz.

SP1

26

Zajęcia logopedyczne

4

SP2

27

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z dysfunkcjami

41

SP1, SP3, SP4

28

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

12

SP1, SP2

29

Chór

2

SP1

30

Doradztwo zawodowe

5

SP1, SP3

31

Szkolne Kółko Wolontariatu

5

SP1,SP2, SP4
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32

Kółko szachowe

1

SP1

33

Warsztaty robotyki. Zajęcia z mechatroniki

3

SP4

34

Kółko Miłośników Rydułtów

1

SP1

35

Kółko regionalne

1

SP1

36

Pomoc dydaktyczna

2

SP2

37

Zajęcia kształtujące kreatywność

80

SP1, SP2, SP3, SP4

38

Wielka Liga Czytelników

2/ miesiąc

SP2

39

Kółko warcabowe

1

SP2

40

Zajęcia z jęz. angielskiego
(wyjazdowe z native speakerem)

4

SP3

41

Zajęcia gitarowe

2

SP4

42

„I like English”
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z jęz. angielskiego dla uczniów klas IV - VIII

5

SP1

43

„Matematyka jest super”
zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
z matematyki dla uczniów klas IV - VIII

5

SP1

44

„Gumowe ucho” - trening wzrokowy, słuchowy
i motoryczny, terapia zaburzeń przetwarzania
słuchowego wg Metody Warnkego

4

SP1

45

„Gimnastyka mózgu” zajęcia z terapii EEG Biofeedback

5

SP1

46

„Niesamowity umysł” - zajęcia z terapii
neurobiologicznej:
symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania

4

SP1

47

„Uwaga – słucham” - zajęcia z terapii Tomatisa
11.

6

SP1

W Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach realizowane są innowacyjne zajęcia pozalekcyjne: Zajęcia
realizowane w ramach zajęć kształtujących kreatywność z funduszu AA i z projektu „Umiem się uczyć”

1.

„Uczeń w świecie tekstów kultury” – innowacja z języka polskiego z treściami wiedzy o kulturze
i edukacji medialnej

2. „Młodzi odkrywcy” – innowacja z chemii i fizyki
3. „Z wizytą u bohaterów literackich” - innowacja z języka polskiego
4. „Bajki uczą, bajki bawią, bajki humor Ci poprawią - rozwijamy zainteresowania czytelnicze” - innowacja
Udział w innowacyjnych ogólnopolskich projektach:

1. „Mali inżynierowie. Co sprawia, że pomysł działa? – klasy I – III
2. „Matematyka –kto w pracy liczy, mierzy, waży?
3. „Lekcje emocji. Jak dbać o swój nastrój? – klasy V,VIII
Program ERASMUS+
W latach 2019 -2021 szkoła realizuje projekt „Fit 4 life” w ramach programu Erasmus+ KA2. Jest to program
w 100% finansowany z Unii Europejskiej. Umożliwia on między innymi wyjazdy uczniów pod opieką kadry naStrona 132
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uczycielskiej do zagranicznych szkół partnerskich biorących udział w projekcie. W projekcie bierze udział 5
szkół z krajów europejskich. Koordynatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczestnikom poznania ciekawych oraz efektywnych sposobów
prowadzenia zdrowego stylu życia, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod.
W latach 2020 – 2022 szkoła realizuje projekt „KREATYWNIE DO SUKCESU”- Erasmus +, KA1 Mobilność kadry w 100% finansowany z Unii Europejskiej. Jednym z celów projektu wzbogacenie warsztatu pracy o nowe
metody nauczania, motywujące ucznia do nauki i kształcące kreatywność, materiały dydaktyczne, poszerzenie i poprawa oferty edukacyjnej, wdrożenie poznanych dobrych praktyk oraz innowacji, co wpłynie na uzyskanie przez uczniów kompetencji kluczowych i pogłębienie ich poczucia tożsamości europejskiej.
W latach 2020 – 2021 szkoła realizuje projekt „Umiem się uczyć” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach projektu odbywają się zajęcia z uczniami chcącymi
doskonalić proces uczenia się. Szkoła pozyskała specjalistyczny sprzęt do terapii Tomatisa, EEG Biofeedback,
Warnkego i Neurobiologicznej.
W Szkole Podstawowej nr 2 realizowane są innowacje pedagogiczne:

1. .„4,5,6… pro-gra-umiesz!”- innowacja z zakresu kształtowania kompetencji kodowania
i programowania,
2. „Dom pełen muzyki. Czelodka”- innowacja mająca na celu rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci
i młodzieży,
3. „By język obcy nie był obcy”- innowacja kształtująca umiejętość płynnego porozumiewania się
w języku angielskim.
Ponadto realizowane są zajęcia w ramach projektu „Twórczy i myślący, czyli kreatywni” , realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

1. „”Młodzi kreatywni i przedsiębiorczy” - zajęcia z podstaw przedsiębiorczości ( 2 godziny)
2. „Licz z głową” - zajęcia z matematyki (6 godzin)
3. „Gra czy nie – gra? - zajęcia z języków obcych” - zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego (4
godziny z j. angielskiego, 2 godziny z j. niemieckiego)
4. „Geografia na czasie – poznaj, doświadcz, zrozum” - zajęcia z geografii (2 godziny)
5. „W laboratorium fizyki i chemii” - zajęcia z fizyki i chemii (2 godziny)
6. „Uczę się siebie – zajęcia z doradztwa zawodowego ( 1 godzina)
7. „Efektywna nauka” - zajęcia skierowane są do uczniów promujących uczenie się przez całe życie oraz
różne formy i metody nauki (1 godzina).
W ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki odbywają się także zajęcia
sportowe z zakresu:

1. badmintona (2h),
2. zajęć na szkolnej siłowni (4h).
Ponadto w ramach zajęć profilaktyki AA odbywają się zajęcia sportowe z zakresu:

1. piłka siatkowa (2h)
2. piłka nożna (2h)
Rada Rodziców finansuje także cykliczne zajęcia dla uczniów z zakresu robotyki.
Ponadto w SP2 w począwszy od bieżącego roku szkolnego realizowany będzie międzynarodowy projekt
Erasmus+ pod tytułem „What A Wonderful World” we współpracy ze szkołami w Anglii, Grecji, Włoszech
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i Turcji. Wartość dofinansowania wynosi 20 472,00 euro. W ramach ww. projektu przewidziano
przygotowanie językowe uczniów do wyjazdów zagranicznych.
W Szkole Podstawowej nr 4 realizowane są innowacyjne zajęcia :

1. "Z gitarą przez życie."
2. „Teraz mój ruch. Program pracy z uczniem mającym problemy z ortografią oraz grafiką pisania.”
3. „Mistrzowie kodowania. Programowanie dla każdego.”
„Czytam z klasą lekturki spod chmurki.”

Inne placówki oświatowe
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Rodzaj prowadzonych zajęć
Lp.

Nazwa koła

Liczba uczestników

Liczba grup

1

Klub Taneczny – Taniec Towarzyski
(Sempre, Rydance)

33

3

2

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

33

3

3

Czarny teatr w języku angielskim
zajęcia zawieszone na czas choroby nauczyciela

13

1

4

Gry i zabawy w języku angielskim
zajęcia zawieszone na czas choroby nauczyciela

44

4

5

Zespoły muzyczne – zespół instrumentalny gitary, zespół
instrumentalny, zespół wokalny, „Flame”, „Problem”

54

5

6

Koło plastyczne

40

2

7

Koło komputerowe – od 5.10 , nabór trwa

24

2

8

Koło szachowe

27

2

9

Mali Mistrzowie

12

1

10

Rękodzieło

12

1

11

Koło teatralne

16

2

12

Koło muzyczne, Klub „Bielik” i Klub „Orlik”

13

2

13

Klub „Bielik” i klub „Orlik”

38

2

14

Koło gier planszowych – od 5.10 , nabór trwa

-

2

359

32

RAZEM

Krótki opis zajęć
Lp.

Nazwa koła

Opis

1

Klub taneczny: Sempre, Rydance

Zespół tańca towarzyskiego

2

Zespoły taneczne: Klarnetki, Klarnetki
mini, Klarnetki mini nowe

Zespoły tańca nowoczesnego z podziałem na kategorie
wiekowe.
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3

Czarny teatr w języku angielskim

Nauka języka angielskiego poprzez konwersację
i odgrywanie scenek tematycznych z podziałem na role

4

Gry i zabawy w języku angielskim

Nauka języka angielskiego poprzez gry i zabawy
dydaktyczne

5

Zespoły muzyczne
-zespół instrumentalny gitary,
-zespół instrumentalny,
- zespół instrumentalno-wokalny
„Flame”,
- zespół instrumentalno-wokalny
„Problem”

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

6

Koło plastyczne

Zajęcia rozwijające zdolności manualne

7
8

9

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

Koło komputerowe

Koło szachowe

Rozwijanie zainteresowań aktywności twórczej,
kształtowanie myślenia logiczno - wyobrażeniowego

Mali Mistrzowie

Aktywne i twórcze zagospodarowanie dzieciom czasu
wolnego, doskonalenie sprawności manualnej,
spostrzegawczości i cierpliwości w dążeniu do osiągnięcia
zamierzonego celu. Wyrabianie poczucia estetyki, savoir
vivru oraz wiary we własne siły i możliwości.

10 Rękodzieło

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych
wychowanków oraz ich wrodzonych możliwości twórczych
w toku różnorodnych działań plastyczno-technicznych.

11 Koło teatralne

Praca w kole teatralnym, a właściwie zabawa w teatr polega
głównie na budowaniu w dzieciach odwagi, poczucia własnej
wartości, wydobywania ruchu i ekspresji twórczej, a także
nauce dykcji z poszanowaniem kultury słowa.

12 Koło muzyczne, klub „Bielik” i klub „Orlik”

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

13

Klub „Bielik”
Klub „Orlik”

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

14 Koło gier planszowych

Gry planszowe są nie tylko wspaniałą formą rozrywki, ale
także wspomagają rozwój intelektualny oraz integrują grupy
rówieśnicze.

Liczba nauczycieli ze wskazaniem stopnia awansu oraz kwalifikacji
Lp.
1
2

Stanowisko
dyrektor
nauczyciel

Wykształcenie
mgr p.p
licencjat p.p

3

nauczyciel

mgr p.p

Status zawodowy
nauczyciel dyplomowany - 1
nauczyciel mianowany – 1
nauczyciel dyplomowany – 7
nauczyciel mianowany - 1

OPP zatrudnia 10 pedagogów
Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach
Rodzaj prowadzonych zajęć
Lp.

Nazwa koła

Krótki opis zajęć

Liczba uczniów
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1

Malarstwo
dzieci

2

Wiedza
o sztuce

3

Rysunek
i malarstwo

Rzeźba
i ceramika
dzieci

4

Rzeźba
młodzież

5

ROK I, II

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.

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

Warsztaty rzeźbiarskie w grupie dziecięcej rozpoczynają się
od rysunku – szkicu, technika dowolna: ołówek, węgiel,
kreda, flamaster itp.

2 grupy po 20
uczniów
razem 40

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.

I rok 20 uczniów
II rok 20 uczniów
razem 40 uczniów

6

Emalia
artystyczna

Poznanie unikatowej techniki emalii artystycznej i sposobu
jej wykonywania.

7

Grafika
artystyczna

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

I rok 20 uczniów
II rok 20 uczniów
razem 40 uczniów

I rok 20 uczniów
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 Sportowego (brydż).
Podsumowanie:
W roku szkolnym 2020/2021 Miasto Rydułtowy zapewnia wychowanie przedszkolne 577 dzieciom
w 4 przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych 3 szkół podstawowych. Oprócz realizacji 5 godzinnej podstawy
programowej oferowane są również liczne zajęcia dodatkowe (m. in. język angielski, religia, taneczno – rytmiczne,
plastyczne, szachowe, logopedyczne). Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą uczęszczać również do przedszkoli
niepublicznych, które dysponują 190 miejscami.
Wszystkim dzieciom w wieku od 7 do 15 lat zamieszkałym w Rydułtowach zapewnia się miejsce w jednej
z 4 szkół podstawowych. Uczęszcza do nich blisko 1650 uczniów. We wszystkich szkołach działają pracownie
internetowe, biblioteki i nauczany jest język angielski jako podstawowy, a jako dodatkowy - język niemiecki.
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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.
Oferują również liczne zajęcia pozalekcyjne (m. in. kółka wyrównawcze, przedmiotowe, artystyczne, regionalne,
wolontariat), udział w projektach międzynarodowych i innowacjach pedagogicznych.
Popołudniową opiekę dla dzieci zapewniają dwa kluby „Bielik” i „Orlik” prowadzone przez Ognisko Pracy
Pozaszkolnej.
Dzieci i młodzież (80 osób) mogą rozwijać swoje uzdolnienia plastyczne w jedynym w województwie śląskim
ognisku plastycznym. Prowadzi ono zajęcia w zakresie malarstwa, rzeźby, rysunku, wiedzy o sztuce, grafiki i emalii
artystycznej. Przygotuje również do studiów artystycznych.
Szeroką gamę zajęć (m. in. muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, komputerowe, plastyczne, szachowe, języka
angielskiego) oferuje popołudniami Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w rydułtowskich szkołach, przedszkolach, ogniskach są kompetentnymi w swojej
dziedzinie pedagogami, w znakomitej większości (ponad 80%) to nauczyciele dyplomowani.
W porównaniu z minionym rokiem szkolnym nieco wzrosła liczba dzieci w szkołach (o 40), wzrosła też liczba
oddziałów w szkołach (o 2) oraz liczba godzin nauczycielskich (o 75). W przedszkolach publicznych utrzymuje się
stała liczba dzieci, oddziałów i godzin nauczycielskich. Od września 2021 r. zarządzanie boiskami „Orlik” (przy
ul. Adama Mickiewicza i przy ul. Jana Kochanowskiego) zostało powierzone Rydułtowskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji – dotychczasowym zarządcą było Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
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5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca Miasta Rydułtowy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 była oparta o zasady określone
w Rocznym Programie Współpracy Miasta Rydułtowy z Organizacjami Pozarządowymi - uchwała
nr 13.138.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Rydułtowy w roku 2020.
Celem nadrzędnym współpracy było zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Miasta oraz
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa
pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi. Współpraca odbywała się w oparciu o zasady
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
W przypadku zlecania i powierzania zadań publicznych w obszarach:
- kultury i sztuki
- sportu i rekreacji
- zdrowia
- pomocy społecznej
- profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
współpraca odbywała się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. W przypadku szkolenia sportowego podstawą prawną była ustawa z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Współpraca Miasta Rydułtowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przybierała
charakter finansowy lub pozafinansowy:

1. Finansowe formy współpracy
Opierały się na zlecaniu zadań publicznych. Miasto miało możliwość powierzania lub wspierania
realizacji zadań publicznych. Zlecanie mogło odbywać się za pomocą trybu konkursowego lub
z pominięciem procedury konkursu (tryb pozakonkursowy).
a) Tryb konkursowy
Ogłoszonych zostało 5 otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy, których realizacja
przewidziana została na rok 2020 (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie):
• Burmistrz Miasta Rydułtowy Zarządzeniem Nr 263.BOK.P.2019 z dnia 6.12.2019 r. ogłosił otwarty
konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie pomocy społecznej, którego
realizacja przewidziana była w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. (Prowadzenie
świetlicy środowiskowej dla osób starszych w formie Klubu Seniora)
• Burmistrz Miasta Rydułtowy Zarządzeniem Nr 264.BOK.P.2019 z dnia 6.12.2019 r. ogłosił otwarty
konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz
dziedzictwa przyrodniczego, którego realizacja rozpoczynała się od dnia podpisania umowy do dnia
31 sierpnia 2020 r.
• Burmistrz Miasta Rydułtowy Zarządzeniem Nr 265.BOK.P.2019 z dnia 6.12.2019 r. ogłosił otwarty
konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury i sztuki, sportu i rekreacji,
profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zdrowia, pomocy
społecznej, których realizacja rozpoczynała się w I półroczu 2020 roku.
• Burmistrz Miasta Rydułtowy zarządzeniem nr 135.BOK.P.2020 z dnia 12.06.2020 r. ogłosił otwarty
konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury i sztuki, sportu i rekreacji,
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zdrowia, których realizacja rozpoczynała się w II półroczu 2020 roku
Burmistrz Miasta Rydułtowy Zarządzeniem Nr 182.OS.P.2020 z dnia 28.07.2020 r. ogłosił otwarty
konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz
dziedzictwa przyrodniczego, którego realizacja rozpoczynała się od dnia podpisania umowy do dnia
15 grudnia 2020 r.
W grudniu 2019 roku Burmistrz Miasta Rydułtowy Zarządzeniem Nr262.BOK.P.2019 z dnia 6.12.2019 r.
ogłosił ponadto konkurs na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2020 roku (na podstawie ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).
•

b) Tryb pozakonkursowy, tzw. „małe granty”
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogły
ubiegać się o zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, tj. w formie tzw.
„małego grantu”. Zadanie realizowane w tym trybie mogło trwać nie dłużej niż 90 dni, a wysokość
wnioskowanej dotacji nie mogła przekroczyć 10.000,00 zł. W roku 2020 wpłynęły dwie oferty na
realizację „małego grantu” (pierwsza z zakresu sportu i rekreacji, druga z zakresu profilaktyki uzależnień
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii). Obie oferty zostały zatwierdzone do realizacji,
jednak ze względu na sytuację epidemiczną, zadanie z zakresu sportu i rekreacji nie zostało
zrealizowane.
Przyznane środki oraz ich wykorzystanie przez organizacje pozarządowe przedstawia poniższe zestawienie:

Obszar
współpracy

Liczba
beneficjentó
w
zrealizowany
ch zadań*
(*Część
projektów
kierowana
była do
wszystkich
mieszkańców
Miasta toteż
nie było
możliwe
dokładne
określenie
liczby
beneficjentó
w)

Liczba
ofert
złożonych

zawartych
umów
dotacyjnych

Kwota
realizowanyc przeznaczona na
h zadań
realizację
dotacji
(według planu)

przyznanych
dotacji1

DOTACJE (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
kultura i sztuka

>8 521

12

102

9

140.000,00 zł

103.260,00 zł

1 Wskazane kwoty wynikają z zarządzeń Burmistrza Miasta i przedstawiają środki przyznane. Środki przyznane nie są tożsame
ze środkami przekazanymi organizacjom.
2 Dotacje przyznano na realizację jedenastu zadań publicznych. Jeden oferent odstąpił od podpisania umowy dotacyjnej; jeden
Zleceniobiorca zrezygnował z realizacji zadania publicznego – rozwiązanie umowy dotacyjnej.
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sport
i rekreacja

>1 146

17

103

7

50.000,00 zł

40.000,00 zł

pomoc
społeczna

30

1

1

1

26.000,00 zł

26.000,00 zł

pomoc
społeczna
(Klub Seniora)

8516

1

1

1

25.000,00 zł

25.000,00 zł

zdrowie

259

5

2

2

8.000,00 zł

4.000,00 zł

profilaktyka
uzależnień
i rozwiązywani
e problemów
alkoholowych
i narkomanii

229

5

44

2

60.000,00 zł

60.000,00 zł

ekologia
i ochrona
zwierząt oraz
ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego

333

2

2

2

12.470,00 zł

12.470,00 zł

>19 034

43

30

24

321.470,00 zł

270.730,00 zł

RAZEM

„MAŁY GRANT” (dotacje udzielane w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
sport
i rekreacja

-

1

15

0

------

1.000,00 zł

profilaktyka
uzależnień
i rozwiązywani
e problemów
alkoholowych
i narkomanii

60

1

1

1

------

9.999,00 zł

RAZEM

60

2

2

1

------

10.999,00 zł

DOTACJE (na podstawie ustawy o sporcie)
szkolenie
sportowe

359

6

6

6

196 000,00 zł

196 000,00 zł

RAZEM

359

6

6

6

196 000,00 zł

196 000,00 zł

ŁĄCZNIE

>19 453

51

38

31

517 470,00 zł

477 729,00 zł

*W związku z obowiązującym w roku 2020 stanem epidemii, część działań planowanych w ramach realizacji zadań
publicznych nie mogła się odbyć. W związku z tym, w trakcie roku na bieżąco modyfikacji podlegały zakresy
realizowanych zadań, co nierzadko wiązało się z weryfikacją wysokości środków przyznanych poszczególnym
organizacjom pozarządowym. Zmniejszenie zakresu zadania publicznego następowało w drodze aneksu, po
3 Dotacje przyznano na realizację czternastu zadań publicznych. Cztery podmioty zrezygnowały z realizacji zadań przed
podpisaniem umowy dotacyjnej; dwa podmioty odstąpiły od realizacji zadania po podpisaniu umowy dotacyjnej; jeden
Zleceniobiorca zrezygnował z realizacji zadania publicznego – rozwiązanie umowy dotacyjnej.
4 Dotacje przyznano na realizację pięciu zadań publicznych. Jeden podmiot zrezygnował z realizacji zadania publicznego przed
podpisaniem umowy dotacyjnej; dwóch Zleceniobiorców zrezygnowało z realizacji zadań publicznych – rozwiązanie umowy
dotacyjnej

5 Zleceniobiorca zrezygnował z realizacji zadnia publicznego – rozwiązanie umowy dotacyjnej
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wcześniejszym zaakceptowaniu przez Burmistrza Miasta wniosku organizacji i przedstawieniu zaktualizowanego
harmonogramu i kosztorysu. Na dzień 25.02.2021 r. kwota dokonanych przez organizacje pozarządowe zwrotów
wyniosła: 94.537,36 zł. Ponadto środki w wysokości 29.500,00 zł nie zostały przekazane organizacjom mimo iż
zostały przyznane (rezygnacja z grantu, odstąpienie od umowy przed dokonaniem płatności na rzecz
Zleceniobiorcy). W związku z tym, iż trwa obecnie weryfikacja sprawozdań z realizacji zadań publicznych kwota
zwrotów może jeszcze ulec zmianie.

c) Inicjatywa lokalna
Do Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2020 wpłynął jeden wniosek organizacji pozarządowej na realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W związku z tym, iż przedmiotowy wniosek został złożony
w miesiącu grudniu, nie został on rozpatrzony przed końcem roku budżetowego.

2. Pozafinansowe formy współpracy
Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Rydułtowy z Organizacjami Pozarządowymi, Miasto
wspierało sektor pozarządowy również w formie pozafinansowej, w szczególności poprzez:
• wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności i współdziałanie w celu
ujednolicenia i harmonizowania tych kierunków,
• konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących statutowej działalności tych organizacji, w trybie określonym we właściwej uchwale
Rady Miasta Rydułtowy,
• tworzenie, w razie potrzeby, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i Miasta,
• promocję działalności organizacji pozarządowych poprzez umożliwienie publikowania istotnych
wiadomości, komunikatów w gazecie lokalnej oraz na stronie internetowej Miasta,
• organizowanie otwartych spotkań pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu
w zakresie prowadzonej przez organizacje działalności statutowej,
• przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o możliwości pozyskania zewnętrznych
środków finansowych,
• informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Miasta oraz posiedzeniach
Komisji Rady Miasta, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień
związanych z profilem działalności tych organizacji,
• nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń lub urządzeń należących do Miasta, a w szczególności
niezbędnych do realizacji zadań publicznych.
Jedną z form współpracy była również organizacja konkursu na „Rydułtowika Roku” oraz wyłonienie laureata
tytułu „Rydułtowik Roku”. Tytuł przyznano 2 laureatom: Pani Małgorzacie Brzonkalik-Skowronek i Panu
Robertowi Grzybkowi. Wręczenie statuetek miało miejsce 12.09.2020 r. na rynku Miasta.
Podsumowanie:
Współpraca Miasta Rydułtowy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 była prowadzona na podstawie
Rocznego Programu Współpracy Miasta Rydułtowy z Organizacjami Pozarządowymi - uchwała nr 13.138.2019
Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 listopada 2019 roku. Współpraca ta przybierała charakter finansowy lub
pozafinansowy, a oparta była o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności. Szczególną popularnością cieszyły się finansowe formy współpracy tj. powierzanie lub
wspieranie realizacji zadań publicznych. Zlecanie zadań odbywało się za pomocą trybu konkursowego lub
z pominięciem procedury konkursu (tryb pozakonkursowy tzw. „małe zlecenia”). W roku 2020 organizacje
pozarządowe zrealizowały 31 projektów, na których realizację przyznano łącznie 477 729,00 zł. Szacuje się, iż
beneficjentami tych zadań było ponad 19 453 osób. Zadania były realizowane w dziedzinie kultury i sztuki, sportu
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i rekreacji, zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wspierano również realizację
przedsięwzięć w zakresie sportu (tzw. szkolenie sportowe). W grudniu 2020 roku wpłynął ponadto wniosek
na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Jedną z form współpracy była również
organizacja konkursu na „Rydułtowika Roku” oraz wyłonienie laureata tytułu „Rydułtowik Roku”.
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6. Ocena funkcjonowania zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w mieście
Rydułtowy
Biuro Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Rydułtowy realizuje zadania
w następujących obszarach:
 obrona cywilna,
 zarządzanie kryzysowe,
 obronność,
 ochotnicze straże pożarne.
Obrona cywilna obejmuje zadania związane z:
1. ochroną ludności, zakładów i urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury,
2. ratowaniem i udzielaniem pomocy poszkodowanym w czasie wojny,
3. 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 w roku 2020
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, z uwagi na ich zły stan techniczny dokonano likwidacji sprzętu.
W ramach działań obronnych przeprowadzono:
 aktualizację Planu przygotowań podmiotów leczniczych Miasta Rydułtowy na potrzeby obronne
państwa,
 wykonano zadania związane z nadawaniem świadczeń na rzecz obrony,
 przygotowywanie dokumentacji do aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta
Rydułtowy.
Zarządzenie kryzysowe obejmuje zadania związane z:

1) katastrofami naturalnymi i innymi zagrożeniami ujętymi w Planie Zarządzania Kryzysowego,
2) koordynowaniem działań związanych z monitorowaniem, planowaniem i reagowaniem na
występujące zagrożenia,
3) nadzorem nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludności,
4) zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
5) koordynacją walki z epidemiami,
6) skażeniem środowiska,
7) 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,
8) pracami w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Działania w zakresie zarządzania kryzysowego podejmowane w roku 2020:
Działania służb Zarządzana Kryzysowego, w nawiązaniu do wprowadzonego stanu epidemii Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, opierały się przede wszystkim na koordynowaniu służb ratowniczych
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i porządkowych, koordynowaniu działań jednostek miejskich, i innych obsługujących życie mieszkańców.
Również działań wymagała sytuacja powodziowa, jaka wystąpiła na Nacynie przy ul. Radoszowskiej i Maczka
W następstwie wprowadzenia stopnia alarmowego 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 i JOM. W czasie
trwania alarmu były przyjmowane meldunki o podjęciu zadań przez JOM oraz składano meldunki sytuacyjne
do PCZK w Wodzisławiu Śl..
Służby współpracowały ze służbami mundurowymi - Strażą Pożarną, Policją , jednostkami OSP oraz
Wojskową Komendą Uzupełnień – podejmowano szereg działań, m. in. przekazano Państwowej Straży
Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim środki finansowe w kwocie 27 000 zł na dofinansowanie zakupu
samochodu specjalistycznego dla potrzeb Jednostki Ratowniczej w Rydułtowach, uczestniczono
w działaniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki OSP i PSP w terenie.
Wyżej wymienione zdarzenia wymagały współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z sąsiednimi gminami.
Na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej obsługujemy radiowy system łączności
powiadamiania Wojewody, w ramach którego pracownicy sekretariatu burmistrza dwa razy w tygodniu
dokonują sprawdzenia łączności radiowej z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na potrzeby
zarządzania kryzysowego działa również Miejski Ośrodek Dyspozycyjny, którego działania polegają na
koordynowaniu działań związanych z sytuacjami kryzysowymi, w tym min:
1) przyjmowanie od mieszkańców Miasta zgłoszeń związanych z zagrożeniami, klęskami żywiołowymi
i awariami,
2) dokonywanie oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
4) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
5) współdziałanie z właściwymi służbami mundurowymi w zakresie kierowania i koordynowania
akcjami ratunkowymi,
6) koordynowanie przedsięwzięć Miasta związanych z przeprowadzaniem akcji ratunkowych oraz
likwidacją skutków klęsk żywiołowych i zagrożeniem środowiska,
7) tworzenie i aktualizowanie procedur wykonawczych dotyczących działań kryzysowych,
8) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie ustalania sposobu postępowania na wypadek
pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
9) organizowanie łączności związanej z zarządzaniem kryzysowym, nadzór nad sprawnym jej
działaniem oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Bieżące działanie Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego polega na przyjmowaniu zgłoszeń z terenu miasta na
dostępnych sześciu numerach telefonicznych, z których dwa obsługiwane są całodobowo.
W ramach powiadamiania mieszkańców miasta o sytuacjach i zdarzeniach kryzysowych, jak też
o niebezpiecznych warunkach atmosferycznych funkcjonuje serwis SMS. Również ramach funkcjonowania
systemu powiadamiania i alarmowania na terenie miasta mogą zostać uruchomione dwie syreny alarmowe
umiejscowione w jednostkach OSP.
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.
Na potrzeby reagowania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Zakładu Gospodarki
Komunalnej miasto posiada przyczepę wyposażoną w materiały i sprzęt umożliwiający podjęcie działań
w terenie w warunkach kryzysowych.
W ramach przygotowań do akcji zima 2020/2021 Zakład Gospodarki Komunalnej od 1 listopada 2020 r.
utrzymuje 12-godzinny cykl pracy dla brygad pozostających w całodobowej gotowości do podjęcia działań
związanych z zimowym utrzymaniem miasta. W ramach taboru samochodowego ZGK posiada odpowiedni
sprzęt do działań. Pracownicy pomocniczy wspierający pracę sprzętu łopatami, wzywani będą w razie
konieczności do odśnieżania trudno dostępnych miejsc.
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Podsumowanie:
W 2020 roku w Biurze ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego realizowano zadania związane
z tematyką obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności, według odgórnych wytycznych.
W zakresie reagowania na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2 działania oparte były głównie na przeciwdziałaniu
i zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa. Praca koncentrowała się na koordynowaniu służb ratowniczych
i porządkowych, koordynowaniu działań jednostek miejskich i innych obsługujących życie mieszkańców.
Z kolei po nagłych i gwałtownych ulewach, podejmowano odpowiednie działania w rejonie rzeki Nacyny, przy
ul. Radoszowskiej i Maczka.
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7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020
System gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy obejmuje odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Do końca czerwca 2020 r. systemem objęte były
również nieruchomości niezamieszkałe. Rada Miasta Rydułtowy (stosownie do ustawy) uchyliła
uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
Nieruchomościami nieobjętymi systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są m.in. wszystkie
obiekty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynki przeznaczone na potrzeby handlu,
gastronomii, usług, oświaty, kultury, obiekty produkcji, domki letniskowe, ogródki działkowe, cmentarze,
budynki biurowe. W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz tzw.
nieruchomości „mieszanych” (dotyczy odpadów komunalnych powstających w części niezamieszkałej) są
zobowiązani do zawarcia we własnym zakresie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady
komunalne. Musi to być jednak przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Rydułtowy.
W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi bezpośrednio sprzed nieruchomości odbierane są
następujące rodzaje odpadów:

1) papier,
2) tworzywa sztuczne,
3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) metale,
5) szkło,
6) żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym,
7) bioodpady,
8) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Od września 2015 r. w Rydułtowach funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
który zlokalizowany jest przy ul. Jesionowej 70. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddawać do PSZOK-u wymienione poniżej
rodzaje odpadów zbieranych selektywnie:
1) papier,
2) tworzywa sztuczne,
3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) metale,
5) szkło,
6) bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów,
7) inne bioodpady stanowiące odpady komunalne,
8) odpady niebezpieczne,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony (z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń
przemysłowych i ciągników rolniczych),
12) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne pochodzące z drobnych remontów,
wykonywanych we własnym zakresie,
13) przeterminowane leki i chemikalia,
14) zużyte baterie i akumulatory.
Od 1 listopada 2019 r. w PSZOK-u przyjmowane są również:
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1) odpady tekstyliów i odzieży,
2) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności strzykawki i igły.
Od 1 sierpnia 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę dodatkową świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon w ilości przekraczającej ustalony limit:
• odpady budowlane i rozbiórkowe były przyjmowane w ilości do 500 kg/rok/nieruchomość/lokal
mieszkalny*,
• zużyte opony były przyjmowane w ilości do 8 sztuk/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny.
* z dniem 1 stycznia 2021 r. limit został zmieniony na: do 1 Mg/2 lata/nieruchomość/lokal mieszkalny.
Ustalona uchwałą Rady Miasta Rydułtowy opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
o których mowa powyżej wynosiła:
• odpady budowlane i rozbiórkowe w wysokości 400,00 zł brutto za 1 Mg,
• zużyte opony w wysokości 10,00 zł brutto za 1 sztukę.
Na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zawartych w raportach miesięcznych, które stanowią podstawę przy rozliczeniach ustalono,
że w roku 2020 zebrano 9631,707 Mg odpadów, co stanowi wzrost o prawie 200 Mg w porównaniu do roku
2019. Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa w ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na
nieruchomościach zlokalizowanych w granicach Miasta Rydułtowy, co zobrazowano na wykresie nr 1.
Podobnie do lat poprzednich dominującymi frakcjami pod względem masy odbieranych odpadów są:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej,
- żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym,
- bioodpady,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Wykres nr 1 Masa odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Rydułtowy w latach 2017-2020
wraz ze wskazaniem zmian w ilości odpadów zebranych w poszczególnych latach.
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Odpady zbierane w sposób selektywny stanowiły ponad 55 % całkowitej masy odpadów komunalnych
odebranych w roku 2020.

Wykres nr 2 Masa odpadów tzw. frakcji PMTS w latach 2017-2020 wraz ze wskazaniem zmian w ilości
odpadów zebranych w poszczególnych latach.
Biorąc pod uwagę ilość odebranych „u źródła” odpadów tzw. frakcji surowcowej (papier, zmieszane odpady
opakowaniowe oraz szkło) można zauważyć, iż z roku na rok wzrasta masa ww. frakcji odpadów
komunalnych wysegregowanych z ogólnego strumienia odpadów, co ma bardzo pozytywne znaczenie dla
osiągania wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji
odpadów komunalnych.
W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Miasto Rydułtowy jest
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 2020 r. wykazała, iż Miasto Rydułtowy osiągnęło następujące wskaźniki dotyczące
gospodarki odpadami komunalnymi:
WSKAŹNIK

POZIOM WYMAGANY

POZIOM OSIĄGNIĘTY [%] ZREALIZOWANO
(TAK/NIE)

Pbr [%]

co najmniej 70

95

TAK

Ppmts [%]

co najmniej 50

54

TAK

TR [%]

maksymalnie 35

29

TAK

Około 45% tj. 4271,24 Mg odebranych w 2020 r. odpadów komunalnych stanowiły niesegregowane
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(zmieszane) odpady komunalne. Podobna proporcja kształtowała się w roku 2019.

Wykres nr 3 Masa zebranych w latach 2017-2020 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
wraz ze wskazaniem zmian w ilości odpadów zebranych w poszczególnych latach.
Wyżej przedstawione dane wykazują, iż utrzymuje się tendencja w zmniejszaniu się masy niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów, co może mieć przyczynę w pogłębianiu świadomości mieszkańców dotyczącej
stosowaniu prawidłowych praktyk przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Do głównych problemów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w Mieście Rydułtowy należą:
• rosnąca wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z dniem 1 lipca
2020 r. rozpoczął się okres obowiązywania nowych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych odbieranych bezpośrednio sprzed posesji oraz zbieranych w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, które zostały
przedstawione w przedłożonych w ramach przetargu ofertach znacząco przewyższały koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów dotychczas obowiązujące. W związku z powyższym Rada Miasta
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Rydułtowy. Od
dnia 1 sierpnia 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 27,5
zł/osoby/miesiąc. Jednocześnie od 1 sierpnia 2020 r. wprowadzono obowiązek prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
• zainteresowanie przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie odbioru opadów
komunalnych, udziałem w ogłaszanych przez Burmistrza Miasta postępowaniach przetargowych na
realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest bardzo ograniczone.
• instalacje komunalne, do których obowiązkowo musi trafić frakcja niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, a które posiadają wolne moce przerobowe do przyjęcia ww. odpadów
z terenu Rydułtów są zlokalizowane w odległości około 40 km od miasta, co generuje zwiększone
koszty związane z transportem odpadów w celu ich zagospodarowania w instalacji,
• Miasto Rydułtowy nie posiada własnej, jak również prowadzonej wspólnie z sąsiednimi gminami
instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów komunalnych lub/i bioodpadów, co
powoduje konieczność zlecania usługi zagospodarowania odpadów komunalnych podmiotom
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zewnętrznym.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Rydułtowy zarządzeniem nr 245.GO.P.2020 z dnia 2 października
2020 r. powołał zespół zadaniowy ds. gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w mieście Rydułtowy. Celem powołania Zespołu, którego członkami są pracownicy Urzędu Miasta Rydułtowy
oraz Radni Miasta, jest analiza obowiązującego w mieście systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz przedstawienie ewentualnych propozycji zmian w tym zakresie, jak również ocena możliwości realizacji
inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Podsumowując powyższe, Miasto Rydułtowy w celu obniżenia kosztów w dłuższej perspektywie czasowej
rozważa powołanie spółki miejskiej, której zadaniem będzie wykonywanie zadań z zakresu odbioru odpadów
komunalnych bezpośrednio sprzed nieruchomości lub/oraz z PSZOK-u. Miasto rozważa również możliwość
realizacji inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, takich jak np.
• instalacja karbonizacji osadów ściekowych oraz bioodpadów,
• kompostownia bioodpadów,
• instalacja termicznego przekształcania odpadów przy współudziale Ciepłowni Rydułtowy
Sp. z o. o.,
• instalacja do przetwarzania odpadów/produkcji paliwa RDF.
W 2020 r. Miasto Rydułtowy prowadziło wstępne analizy możliwości uzyskania ewentualnego
dofinansowania ww. inwestycji oraz skierowało do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. zapytanie dotyczące
aspektów prawnych odnoszących się do funkcjonowania instalacji karbonizacji. Zrealizowanie jednej z ww.
inwestycji może przynieść pozytywne skutki poprzez skierowanie części strumienia odpadów komunalnych
do nowopowstałej instalacji, co zmniejszy masę odpadów komunalnych kierowanych do zagospodarowania
w instalacji prowadzonej przez podmiot zewnętrzny.
Należy również zaznaczyć, iż realizacja jednej z propozycji, która zostanie wypracowana przez zespół
zadaniowy ds. gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy, w tym
również przejęcie części zadań przez spółkę miejską może przynieść skutki w postaci obniżenia kosztów
funkcjonowania systemu, jednakże konieczne jest również uwzględnienie odpowiedniej perspektywy
czasowej (uzyskanie odpowiednich zezwoleń, realizacja inwestycji oraz uruchomienie), a także finansowej
(zapewnienie środków oraz uzyskanie ewentualnego dofinansowania). Przy przejęciu części zadań
związanych z odbiorem odpadów wskazane jest wzięcie pod uwagę czasu koniecznego na zakup
odpowiedniego wyposażenia.
Podsumowanie:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2020 wykazała, iż z roku na rok zwiększa się liczba
wytwarzanych w Rydułtowach odpadów komunalnych, ale co ważniejsze zauważalna jest
tendencja w zmniejszaniu się masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Zidentyfikowano
następujące problemy:

1. rosnącą wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. zainteresowanie przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie odbioru opadów komunalnych,
udziałem w ogłaszanych przez Burmistrza Miasta postępowaniach przetargowych na realizację usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest bardzo ograniczone,
3. instalacje komunalne, do których obowiązkowo musi trafić frakcja niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, a które posiadają wolne moce przerobowe do przyjęcia ww. odpadów z terenu
Rydułtów są zlokalizowane w odległości około 40 km od miasta, co generuje zwiększone koszty
związane z transportem odpadów w celu ich zagospodarowania w instalacji,
4. Miasto Rydułtowy nie posiada własnej, jak również prowadzonej wspólnie z sąsiednimi gminami
instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów komunalnych lub/i bioodpadów, co
powoduje konieczność zlecania usługi zagospodarowania odpadów komunalnych podmiotom
zewnętrznym.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Rydułtowy zarządzeniem nr 245.GO.P.2020 z dnia 2 października
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2020 r. powołał zespół zadaniowy ds. gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście
Rydułtowy. Celem powołania Zespołu, którego członkami są pracownicy Urzędu Miasta Rydułtowy oraz Radni
Miasta, jest analiza obowiązującego w mieście systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
przedstawienie ewentualnych propozycji zmian w tym zakresie, jak również ocena możliwości realizacji
inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
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8. Raport z programu „Czyste powietrze”
Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze” w 2020 roku prowadzony był przez Stowarzyszenie „Zdrowe
Rydułtowy” przy wsparciu finansowym z budżetu Miasta. Mieszkańcy Rydułtów zainteresowani uzyskaniem
dofinansowania w ramach rządowego Programu „Czyste Powietrze”. mogli skorzystać z bezpłatnych usług
informacyjnych takich jak: pomoc w rejestracji konta na portalu beneficjenta Funduszu, pomoc
w przygotowaniu i wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej,
pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej oraz uzyskaniu wszelkich informacji
dotyczących realizacji Programu. W 2020 r. punkt konsultacyjny odwiedziło 158 mieszkańców, ponadto
udzielono 175 porad telefonicznych. Natomiast do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostały złożone 134 wnioski o dofinansowanie.
Podsumowanie:
W 2020 roku w ramach działalności punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” prowadzonego przez
Stowarzyszenie „Zdrowe Rydułtowy” z terenu miasta złożono 134 wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.
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9. Działania w ramach projektu „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy”
Miasto Rydułtowy uzyskało dofinansowanie na kolejny projekt związany z poprawą jakości powietrza. 10
lutego 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował zaktualizowaną listę projektów
wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3.
Odnawialne źródła energii.
W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji przeznaczonej w programie na dofinansowanie
inwestycji w OZE. Dzięki takiej decyzji możliwe było przesunięcie z listy rezerwowej m.in. projektu Miasta
Rydułtowy „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy” na listę projektów dofinansowanych.
W ramach ww. programu wybudowanych ma zostać 341 instalacji w tym:
• 61 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW,
• 68 instalacji fotowoltaicznych o mocy 5 kW,
• 37 instalacji fotowoltaicznych o mocy 7 kW,
• 18 instalacji kolektorów słonecznych (2 szt.),
• 11 instalacji kolektorów słonecznych (3 szt.),
• 21 pomp ciepła do c.w.u. ,
• 2 kotły na biomasę o mocy 10-15 kW,
• 22 kotły na biomasę o mocy 15-20 kW,
• 60 kotłów na biomasę o mocy 20-25 kW,
• 41 kotłów na biomasę o mocy 25-30 kW.
Koszt całkowity projektu wynosi 6 899 700,60 zł, w tym ogółem kwota dofinansowania 6 553 839,18 zł.
Do dnia 31 grudnia 2020 dokonano w ramach programu następujących działań:
1. Dokonano oceny 113 ofert od grantobiorców.

2. Dokonano odbioru następujących instalacji:
1) 36 instalacji fotowoltaicznych,
2) 11 kotłów na biomasę,
3) 1 instalacja solarna.
3. Sprawdzono 29 wniosków o udzielenie grantu oraz dokonano ich rozliczenia i przekazano dotacje na
łączną kwotę 800 823,32 zł
Podsumowanie:
Program dotacji celowej ze środków budżetu miasta na realizację inwestycji polegającej na wymianie źródła
ciepła cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców , potrzeby mieszkańców są znacznie większe w tym
zakresie. W latach przyszłych należy zastanowić się nad zwiększeniem budżetu na ten cel lub starć się pozyskanie
środków zewnętrznych.
Projekt „Instalacje OZE na terenie Miasta Rydułtowy” doskonale wpisuje się w cele związane z redukcją emisji
pyłów i gazów cieplarnianych pochodzących z niskiej emisji. Pomimo, że udział w programie i sposób rozliczania
wymaga od mieszkańców i wykonawców wielu wysiłków program cieszy się dużym zainteresowaniem ze
względu na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych sięgające do 92%.
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10. Miasto Rydułtowy Finalistą Akademii Miast Przyszłości Polskiego Funduszu
Rozwoju 2020
Akademia Miast Przyszłości Polskiego Funduszu Rozwoju to pierwsza edycja bezpłatnego program
strategicznego wsparcia miast średniej wielkości, czyli mających od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Jego
celem jest przygotowanie samorządowców do budowania miast świadomych swojej sytuacji, umiejących
wykorzystywać istniejące potencjały i gotowych na sprostanie nowym wyzwaniom.
Chętnych miast do uczestniczenia w programie było trzy razy więcej aniżeli miejsc. Rydułtowy zostały
zgłoszone do programu osobiście przez Burmistrza oraz Zastępcę w efekcie zostaliśmy zakwalifikowani do
grona 30 miast, które uczestniczyły w programie. Uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy robocze.
Miasto Rydułtowy wraz z miastami Leszno, Mielec, Ostróda, Prudnik pracowało pod okiem Dyrektora
Departamentu Rozwoju Innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju Pani Elizy Kruczkowskiej.
Program obejmował swoim zakresem szkolenia. Pierwsze szkolenie odbyło się w Warszawie
stacjonarnie,kolejne już ze względu na pandemie on line w modułach przedsiębiorczość,mobilność,
technologie, energetyka i klimat, mieszkańcy i jakość życia. Hasłem Akademii było „Uczenie się przez
praktykę”. Sześćdziesięciu uczestników programu utworzyło społeczność, która wymieniła się wiedzą
i doświadczeniem.
Od października 2020 roku miasta pracowały w grupach pod okiem koordynatorów nad swoimi pomysłamiprojektami. Nasze miasto przygotowało projekt pt. „Karbonizacja – energia elektryczna i ciepło systemowe
z odpadów organicznych’’. Przygotowane projekty zostały ocenione w sposób demokratyczny przez
wszystkich uczestników programu między innymi w kategorii znaczenie dla ekosystemu miejskiego,
innowacyjność projektu czy wpisania się z rozwiązaniem w trendy przyszłości dotyczącej zielonej i cyfrowej
transformacji.
W efekcie wybrano 11 projektów wśród nich znalazły się Rydułtowy, które zostały ocenione przez Jury
w skład którego weszli:
Pan Bartłomiej Pawlak Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Pani Justyna Orłowska –Dyrektor
Programu GovTech Polska, Artur Lorkowski Zastępca Prezesa NFOŚiGW oraz Pan Maciej Aulak Dyrektor
Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Rozwoju. Jury wybrało trzy
projekty. Miejsce trzecie otrzymało miasto Zamość , miejsce drugie miasto Iława.
Miasto Rydułtowy otrzymało pierwsze miejsce czyli tym samym zostało w pierwszej edycji Akademii Miast
Przyszłości miastem otrzymującym Certyfikat Miasta Przyszłości Polskiego Funduszu Rozwoju!
Jako finaliści mogliśmy porozmawiać on line w formie pokoi networkingowych z przedstawicielami
Ministerstwa Klimat, PFR – Funduszy Inwestycji Samorządowych oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej o naszym projekcie min sposobach finansowania, możliwościach współpracy.
Dodatkową nagrodę dla Miasta Rydułtowy był całodzienny warsztat design thinking – stosowane na całym
świecie metody tworzenia innowacji. W trakcie spotkania online wytypowani pracownicy urzędu mieli szansę
poznać warstwę teoretyczną tego podejścia, a także nauczyć się jak samemu przeprowadzać taki proces na
przykładzie wybranego przez Nas wyzwania.
Podsumowanie:
Uczestnictwo przedstawicieli Rydułtów w zajęciach Akademii Miast Przyszłości jest jednym z wielu już w ostatnim
czasie rezultatów uczestnictwa w programie „Rozwój Lokalny”. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w prace nad
Planem Rozwoju Lokalnego, które obserwował zarówno Związek Miast Polskich, jak i przedstawiciele rządu,
miasto bierze obecnie udział w szeregu przedsięwzięć. Niewątpliwie w dłuższej perspektywie przyniesie to spore
profity.
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1. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
Związek został zarejestrowany 1 sierpnia 1991 r.
Pierwszy Statut Związku został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego nr 10 z dnia
1 października 1991 r.
Związek został utworzony w 1991 r. przez 10 Gmin południowo-zachodniej części ówczesnego województwa
katowickiego.
Na dzień dzisiejszy do Związku należą Gminy: Godów, Gorzyce , Marklowice, Mszana, Radlin, Rydułtowy,
Wodzisław Śląski.

Do zadań MZWiK należy:
1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
2. zbiorowe odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,
3. eksploatacja, utrzymanie i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
4. zatwierdzanie taryf dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin – członków Związku,
5. prowadzenie polityki cenowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków,
6. prognozowanie potrzeb w zakresie dostaw wody oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków,
7. podejmowanie działań zmierzających do zracjonalizowania zużycia wody,
8. koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin –
członków Związku,
9. realizacja wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gmin – członków Związku,
10. występowanie o zewnętrzne środki pomocowe na realizację przedsięwzięć
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2. Stowarzyszenie Gmin Górniczych
Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce istnieje od 1999 roku i skupia 28 górniczych gmin członkowskich
z województw: śląskiego, małopolskiego, lubelskiego oraz dolnośląskiego. Gminy górnicze to gminy na
których obszarze prowadzona jest bądź była prowadzona działalność górnicza czy to geologiczna, czy też
w której występują negatywne skutki (społeczne, finansowe) takiej działalności.
Władze stowarzyszenia:
• Hetman Anna – Przewodnicząca Zarządu
• Dziendziel Franciszek – Wiceprzewodniczący Zarządu
• Latko Jacek – Członek Zarządu
• Grzesiuk Adam – Członek Zarządu
• Żogała Leszek – Członek Zarządu
• Połomski Marcin – Członek Zarządu
Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należy ochrona interesów gmin górniczych oraz wspieranie
rozwoju gospodarczego w tych gminach. Główne kierunki aktywności Stowarzyszenia koncentrowały się
w poprzednich latach m.in. na:
1. Pozyskiwaniu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania poprzez działania na rzecz utworzenia
dla Polski i innych krajów Europy środkowowschodniej ponadregionalnego programu dla regionów
górniczych (na wzór zakończonego w Europie Zachodniej programu RECHAR).
2. Aplikowaniu po inne środki zewnętrzne, m.in. przy pomocy EUR-ACOM i poprzez instytucje Unii
Europejskiej.
3. Działaniach na rzecz prawnych możliwości efektywnego egzekwowania podatków, opłat i odszkodowań
należnych gminom górniczym – zwłaszcza opłat eksploatacyjnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska, podatków od nieruchomości oraz rekompensat za szkody wyrządzone gminom.
4. Działaniach na rzecz korekty niekorzystnego stanu legislacyjnego, a w szczególności na nowelizacji
ustaw Prawo Geologiczne i Górnicze oraz ustawy „restrukturyzacyjnej”.
5. Organizacji szkoleń i warsztatów pod kątem przygotowywania przez gminy skutecznych aplikacji po
środki unijne.
6. Propagowaniu i wdrażaniu w gminach górniczych działań dotyczących ekorozwoju, czystszej produkcji
oraz programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością górniczą.
Celem Stowarzyszenia jest ochrona interesów gmin górniczych, a w szczególności:
1. Ochrona środowiska naturalnego tych gmin przed degradacją spowodowaną działalnością geologiczną
i górniczą.
2. Przeciwdziałanie dyskryminacji gmin górniczych poprzez działanie na rzecz równoprawnego traktowania
wobec innych podmiotów prawa.
3. Działanie na rzecz efektywnego egzekwowania podatków, opłat i odszkodowań należnych gminom
górniczym od podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność geologiczną i górniczą, zwłaszcza
opłat eksploatacyjnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatków od nieruchomości
oraz rekompensat za szkody wyrządzone tym gminom.
4. Dążenie do zmiany niekorzystnych dla gmin górniczych uregulowań prawnych i troska o właściwe
rozwiązania finansowo-prawne w nowo tworzonych aktach prawnych.
5. Dążenie do zabezpieczenia interesów gmin górniczych w procesie restrukturyzacji polskiego górnictwa.
6. Tworzenie warunków dla aktywizacji rynku zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy
w gminach górniczych.
7. Propagowanie i wdrażanie w gminach górniczych idei ekorozwoju oraz programów rewitalizacji
obszarów zdegradowanych działalnością górniczą.
8. Tworzenie warunków optymalnego rozwoju gminy górniczej poprzez właściwe kształtowanie celów
publicznych.
9. Wspieranie gmin górniczych w procesie Sprawiedliwej transformacji (społecznej, ekologicznej,
przemysłowej, kulturalno-obyczajowej).
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Zespół Regionalny dla inicjatywy transformacji regionów górniczych w województwie śląskim
Zespół jest nową inicjatywą zarządu województwa, która w sposób bezpośredni wiąże się z obecnością
naszego województwa w Europejskiej Platformie współpracy dla regionów górniczych będących w okresie
transformacji.
Coal Regions in Transition (CRiT) z kolei, czyli platforma współpracy dla regionów górniczych w okresie
transformacji powstała jesienią 2017 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem jej powołania jest stworzenie
przestrzeni dla wymiany doświadczeń oraz wzmacniania działań , co ma pomóc w stworzeniu dogodnych
warunków dla zmian w regionach pogórniczych, a także otwarciu się na nowe możliwości rozwojowe poprzez
transformację systemu energetycznego, eko-innowacji i dbałości o czyste powietrze. Działania strony polskiej
w ramach inicjatywy CRiT są koordynowane na poziomie krajowym przez Ministerstwo Energii oraz
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Województwo Śląskie jest pierwszym i jeszcze do niedawna jedynym
regionem z Polski, który zyskał akces Komisji Europejskiej i został włączony w grono kilku europejskich
regionów zrzeszonych w ramach Platformy. Obecnie przystąpienie do inicjatywy CRiT zgłosiły kolejne dwa
polskie regiony tj. Wielkopolska oraz Dolny Śląsk.
W skład specjalnego zespołu ds. Inicjatywy powołanego przez Marszałka Województwa Śląskiego wchodzi
również przedstawiciel SGGP – Marcin Połomski, Burmistrz Rydułtów. (posiedzenie Zarządu z dnia 11
kwietnia 2019 r.)
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3. Śląski Związek Gmin i Powiatów
Miasto Rydułtowy pierwszy raz przystąpiło do współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w 1993 r.
Dawniej Związek nosił nazwę Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw. W takiej postaci Związek
działał aż do wprowadzonej w 1999 roku reformy ustrojowej Państwa, która przyniosła poważne zmiany.
Powiększono terytorialny zasięg działania. Tym samym konieczne były zmiany struktur Związku - dokonano
statutowego rozdzielenia polskiej i czeskiej strony stowarzyszenia.
W okresie 27 lat samorządności Rydułtów, nasze miasto dwukrotnie występowało ze Związku w 2002 i 2012
roku, aby po kolejnych 7 latach rozłąki ponownie stać się jego członkiem.
Związek zrzesza 140 jednostek samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) z województwa śląskiego. Gmin
członkowskich jest aż 129.
17-osobowy Zarząd Związku pod przewodnictwem Piotra Kuczery, obecnego Prezydenta Miasta Rybnika,
podejmuje wiele przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu integrację i rozwój regionu.
Miasto Rydułtowy korzysta z dobrych praktyk i wzorów w zakresie rozwoju lokalnego, między innymi:
w kształtowaniu wspólnej polityki samorządów lokalnych, szeroko rozumianej promocji miasta, czy też
uczestnictwa w działaniach informacyjno-szkoleniowych i edukacyjnych. Władze miasta i pracownicy urzędu
biorą udział w konferencjach, szkoleniach, projektach i akcjach organizowanych przez Związek.
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4. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Miasto Rydułtowy jest jednym z 28 członków stowarzyszenia: „Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Związek, który formalnie funkcjonuje od 2002
roku, jest dobrowolnym samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym do wsparcia idei
samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz
kultywowania historycznych więzi.
Głównymi przedmiotami działalności stowarzyszenia są: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu,
integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza i turystyczna.
Miasto Rydułtowy uczestniczy w Związku od początku jego funkcjonowania. Przedstawicielem Miasta
w Zgromadzeniu Ogólnym Związku jest Burmistrz Miasta.
Związek Subregionu jest Instytucją Pośredniczącą w zarządzaniu Regionalnymi Inwestycjami Terytorialnymi,
realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Związek Subregionu jest realizatorem 2 projektów partnerskich, z których korzystają między innymi
mieszkańcy Miasta Rydułtowy:
• „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego” (dofinansowanie dla Miasta Rydułtowy: 2 627 200,00 zł;
składka członkowska celowa: 165 570,88 zł)
• „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (dofinansowanie dla Miasta Rydułtowy:
301 900,00 zł; składka członkowska celowa: 23 328,88 zł)
Subregion Zachodni utworzył tematyczne grupy robocze, składające się z oddelegowanych pracowników
poszczególnych gmin tworzących Związek, które współpracują w tematach: oświaty, transportu zbiorowego,
gospodarowania odpadami, ograniczania niskiej emisji, promocji turystycznej, środków unijnych (RPO WSL).
Związek Subregionu aktywnie angażuje się w prace związane z budową Sieci Dróg Głównych (Północna
DW935 oraz Południowa DW933).
Związek Subregionu prowadzi aktywną działalność promocyjną w zakresie turystyki oraz gospodarki
subregionu – udział w targach krajowych, prowadzenie serwisu turystycznego oraz gospodarczego,
dystrybucja materiałów promocyjnych, opracowanie mapy ścieżek rowerowych subregionu.
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5. Międzygminny Związek Komunikacyjny
Miasto Rydułtowy wchodzi w skład Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu
Zdroju.
Do związku należą: Czerwionka – Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Marklowice, Mszana, Pawłowice, Pszów, Radlin,
Rydułtowy, Suszec, Żory.
Związek został założony 4 kwietnia 1991 roku. Realizuje zadania własne gmin z zakresu lokalnego transportu
zbiorowego.
Realizowane zadania:
1. Organizacja i realizacja komunikacji zbiorowej (określanie potrzeb przewozowych, opracowywanie
rozkładów jazdy oraz ich publikacja, zawieranie umów z przewoźnikami, integracja systemu transportu
pasażerskiego);
2. Prowadzenie gospodarki finansowej (ustalanie systemu taryfowego, dystrybucja biletów, prowadzenie
rozliczeń z gminami i przewoźnikami);
3. Prowadzenie działalności kontrolnej (prowadzenie realizacji zadań przewozowych, kontrola biletów,
kontrola funkcjonowania jednostek organizacyjnych związku);
4. Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej związku.
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5.
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VIII Rydułtowy okiem obiektywu
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Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym „Machnikowiec"
- utworzenie miejsca usług społecznych
Tak to było ...

A tak jest ...
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Rewitalizacja Osiedla Karola
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Modernizacja ul. Karola Miarki
Tak to było ...

A tak jest ...
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Modernizacja ul. Zygmunta Krasińskiego
Tak to było ...

A tak jest ...
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Rozbudowa I modernizacja budynku Urzędu Miasta
Tak to było ...

A tak jest ...
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Drugie Życie - Modernizacja placu zabaw przy ul. Romualda Traugutta
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na Machnikowcu
3. Nowa
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Zamiast Dni Rydułów
- tym razem COVID natchnął nas na
imprezę pod nazwą „Jedziemy
z muzyką – wesoły autobus”
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Spektaklem(5 stycznia)

Koncert Barytonów Trzech
(8 marca)

Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
(12 stycznia)
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Niedźwiedź i Masza
(17 październik)

Dziadek do orzechów
(20 grudnia)

W poszukiwaniu zaginionej opowieści
(23 lipca)
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Jarmark
Bożonarodzeniowy

Jarmark
Bożonarodzeniowy

Jarmark
Bożonarodzeniowy
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Rydułtowik Roku
Robert Grzybek

Rydułtowik Roku
Małgorzata Brzonkalik - Skowronek

Rydułtowskie Wiktorie
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Prace nad Planem
Rozwoju Lokalnego

Prace nad Planem
Rozwoju Lokalnego

Prace nad Planem
Rozwoju Lokalnego
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Półkolonie
(styczeń)

Lato w Mieście
(lipiec)

Lato w Mieście
(lipiec)
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Państwowe Ognisko Plastyczne
im. Ludwika Konarzewskiego Seniora

Państwowe Ognisko Plastyczne
im. Ludwika Konarzewskiego Seniora

Państwowe Ognisko Plastyczne
im. Ludwika Konarzewskiego Seniora
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Piłkarskie Mistrzostwa Miasta
Rydułtowy

Turniej tenisa ziemnego

Mistrzostwa Rydułtów w Lekkiej
Atletyce
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Odbieramy laptopy – pomoc Państwa
dla rydułtowskich szkół

Obchody 75 rocznicy wydarzeń
zwanych Tragedią Górnośląską

Spotkanie z przedsiębiorcami
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IX Podsumowanie
Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Miasta Rydułtowy za rok 2020. Mam nadzieję, że
dokument ten w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszego
Miasta, czyli miejsca, które razem tworzymy, budujemy i rozwijamy.

W Rydułtowach dzieje się wiele i do Rydułtów czas zajrzeć.
Aby być na bieżąco, zachęcam do odwiedzania strony internetowej miasta www.rydultowy.pl oraz śledzenia
naszego profilu na facebooku.

Do zobaczenia.

