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Wprowadzenie
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, Burmistrz Miasta Rydułtowy przedkłada „Raport o stanie Miasta
Rydułtowy za rok 2021".
Dokument prezentuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w 2021
roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w Mieście strategii,
programów i planów.
W dokumencie znalazły się też informacje o przebiegu i efektach Budżetu
Obywatelskiego, a także informacja o realizacji uchwał Rady Miasta
Rydułtowy, podjętych w 2021 roku.
Raport jest efektem wspólnej pracy poszczególnych komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Rydułtowy i jednostek organizacyjnych
Miasta Rydułtowy. Ma na celu przybliżenie mieszkańcom wiedzy
o funkcjonowaniu lokalnego samorządu oraz efektach jego działania
w zakresie zaspokajania ich potrzeb. Tegoroczne i kolejne opracowania
przygotowywane wedle zbliżonych kryteriów pozwolą diagnozować długoletnie zjawiska społeczne,
umożliwią działania ewaluacyjne, co w konsekwencji ułatwi analizę kierunków rozwoju Miasta oraz
ewentualne dokonywanie optymalnych korekt w samym procesie zarządzania.
Raport składa się z dziewięciu rozdziałów. w rozdziale 1. przedstawione zostały podstawowe informacje
o Mieście. Kolejny rozdział omawia realizację polityk, programów i strategii. Rozdział 3. jest sprawozdaniem
z realizacji uchwał Rady Miasta Rydułtowy. Informacja z wykonania budżetu Miasta Rydułtowy znalazła
swoje miejsce w rozdziale 4. Kolejna część raportu (rozdział 5.) jest informacją o realizacji Rydułtowskiego
Budżetu Obywatelskiego. Rozdział 6. jest informacją o realizacji wybranych zadań własnych gminy. Tutaj jest
mowa o najważniejszych projektach i zadaniach, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku,
o podejmowanych działania na rzecz pobudzenia aktywności społecznej, a także zawiera omówienie
najważniejszych wydarzeń i inicjatyw w 2021 roku. w rozdziale 7. omówiona została przynależność miasta do
związków i stowarzyszeń. Rozdział 8. to Rydułtowy okiem obiektywu, czyli prezentacja wybranych wydarzeń
i inicjatyw w 2021 roku. Ostatnia (9.) część Raportu to Podsumowanie.
Rok 2021, był kolejnym rokiem zdominowanym sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Mimo
ograniczeń, pracy zdalnej, chorób pracowników i opóźnień z tym związanych udało się przygotować
i przeprowadzić wiele inwestycji, przygotować dokumentację projektową i przetargową, podpisać znaczną
liczbę porozumień z partnerami, znaleźć optymalne źródła finansowania. Jest to praca nie zawsze widoczna,
ale konieczna do tego, by móc realizować inwestycje. Urząd Miasta i wszystkie miejskie jednostki
organizacyjne zachowały ciągłość działania.
Warto przy tym pamiętać, że Urząd i miejskie jednostki codziennie pracowały nad tysiącami „zwykłych" spraw
mieszkańców, wykonując usługi publiczne, aby miasto mogło „normalnie funkcjonować". z usług publicznych
korzystamy praktycznie każdego dnia, nie zdając sobie sprawy jak skomplikowane i kosztowne jest ich
dostarczanie. Najważniejsze z nich to edukacja, polityka społeczna, służba zdrowia, gospodarka odpadami, ale
też szeroko rozumiana infrastruktura, zwłaszcza wodno-kanalizacyjna, drogowa czy transportowa. Pamiętać
trzeba, że usługi publiczne są też związane z inwestycjami, które Miasto realizuje na swoim terenie, np.
poprzez budowę dróg, czy infrastruktury rekreacyjnej.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z Raportem, który dostarczy wszelkich niezbędnych informacji na
temat funkcjonowania naszego Miasta w 2021 roku.
z poważaniem
Marcin Połomski

Burmistrz Miasta Rydułtowy
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I Informacja o mieście
Rydułtowy to średniej wielkości śląskie miasto, należące do aglomeracji rybnickiej. Jest zlokalizowane
w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego, na pograniczu czterech powiatów – miasta Rybnik oraz
powiatów ziemskich: wodzisławskiego, rybnickiego i raciborskiego, blisko południowej granicy państwa.
Przez obszar Rydułtów przebiega droga wojewódzka nr 935, która w odległości 5,4 km od granicy miasta
krzyżuje się z drogą krajową nr 78, zaś w odległości niespełna 17 km od granicy miasta ma węzeł
z autostradą A1. Dzięki temu możliwa jest komunikacja ze wszystkimi większymi miastami w regionie:
Rybnikiem, Raciborzem, Wodzisławiem Śląskim, oraz po stronie czeskiej: Bohuminem i Ostrawą.

Powierzchnia miasta zajmuje obszar 14,95 km2 (według danych GUS za 2015 r. stawia to Rydułtowy na
2 350 miejscu spośród 2 412 gmin), co stanowi 5,21 % powierzchni powiatu. Gęstość zaludnienia plasuje
Rydułtowy w setce najgęściej zaludnionych gmin w Polsce. Miasto zamieszkuje obecnie około 20 tysięcy
mieszkańców.
Ziemia Rybnicka przynależy do Śląska od zarania dziejów. Pierwsze wzmianki i relacje dotyczące miejscowości
pochodzą z czasów księcia opolsko-raciborskiego, syna Mieszka Laskonogiego, Kazimierza. w dokumencie
datowanym na 1228 r. wymienia się Rydułtowy i Biertułtowy, jako dobra dominialne Księstwa Raciborskiego.
Od XIV do końca XVI w. miejscowość była położona w granicach Czech. Po wojnach śląskich w XVIII w. wieś
przeszła pod panowanie Prus. w 1922 r. po plebiscytach na Śląsku, Rydułtowy wróciły do Polski. W 1926 r.
doszło do połączenia samodzielnych dotychczas gmin: Rydułtowy Dolne, Rydułtowy Górne, Orłowiec,
Radoszowy Dolne, Radoszowy Górne oraz Kolonii Buńczowiec, w jedną gminę liczącą około 13 tys.
mieszkańców. Obecnie gmina Rydułtowy (Miasto Rydułtowy) funkcjonuje jako gmina bez jednostek
pomocniczych. Jednak historycznie ukształtowały się „dzielnice”, które w świadomości mieszkańców
funkcjonują do dziś - centrum (Rydułtowy), Radoszowy i Orłowiec.
W okresie II wojny światowej na terenie miasta funkcjonowały filie niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po II wojnie światowej, w grudniu 1945 r. utworzono gminę Rydułtowy,
która zgodnie z ewidencją przynależała do powiatu rybnickiego w województwie śląsko-dąbrowskim.
W 1951 r. Rydułtowy uzyskały prawa miejskie, natomiast w roku 1975 - w wyniku reformy administracyjnej miasto włączono, jako jedną z dzielnic, do Wodzisławia Śląskiego. z dniem 1 stycznia 1992 r. Rydułtowy
odzyskały status samodzielnego miasta.
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Do XVIII w. Rydułtowy miały przede wszystkim charakter rolniczy. Dopiero odkrycie złóż węgla kamiennego,
pod koniec XVII w. stanowiło punkt zwrotny w społeczno-gospodarczej historii miejscowości i zdecydowało
o jej dalszym rozwoju. Na przełomie XVIII i XIX stulecia Fryderyk von Sack, właściciel tutejszego majątku
ziemskiego, uruchomił pierwszą kopalnię, która znana jest pod nazwą „Charlotte”. Wkrótce Rydułtowy
i okolice pokryła sieć szybów, coraz większa też liczba mieszkańców wioski znajdowała pracę przy wydobyciu
węgla. Pod nazwą „Charlotte” kopalnia działała do roku 1945, kiedy to przemianowano ją na „Rydułtowy”.
W 2004 do zakładu przyłączono kopalnię „Anna” w Pszowie, która zaprzestała wydobycia pięć lat później.
Ciekawostką jest, że dla Polskiej Żeglugi Morskiej wybudowano masowiec pod nazwą MS „Kopalnia
Rydułtowy”.
Wraz z rozwojem przemysłu zrealizowano ważne inwestycje infrastrukturalne. Wybudowano m.in.:
 linię kolejową łączącą Nędzę z Mikołowem (lata 1853-1858);
 najdłuższy na Śląsku tunel kolejowy o długości 727 m (lata 1854-1857);
 szpital (lata 1898-1911);
 kościół pw. św. Jerzego (lata 1894-1896) oraz kościół pw. św. Jacka (1922 r.);
 szkoły (1901 r. - obecnie Rydułtowski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy ROKO, 1908 r - Szkoła
Podstawowa nr 1);
 pocztę (1902 r.);
 sieć wodociągową (od 1909 r.);
 zelektryfikowano wieś (1913 r.).
Aktualnie kopalnia węgla kamiennego ROW Ruch Rydułtowy funkcjonuje jako oddział dużego
przedsiębiorstwa - Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach. Zakład prowadzi podziemną
eksploatację w obrębie złoża węgla kamiennego „Rydułtowy” położonego w granicach administracyjnych
miast: Rybnik, Rydułtowy, Pszów, Radlin oraz gmin: Gaszowice, Lyski, Jejkowice, Kornowac w granicach
projektowanego obszaru górniczego Rydułtowy II.
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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 2016-2025 –
sporządzone w 2019 roku
5. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie strategii
Wydział Rozwoju Miasta, Biuro Urbanistyki i Architektury
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach strategii w 2021 roku:

OBSZAR STRATEGICZNY Nr 1 – MIESZKAŃCY
Pole operacyjne: Edukacja
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
1. Innowacje Pedagogiczne: „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: 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”, który wpisuje się w projekt Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego.
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”.
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13. Tytuł „Przedszkola dla Niepodległej”.
14. Akcje: „zbieraj baterie”, „Ciepły szalik dla zwierzaka”, „zbieranie plastikowych nakrętek”, „Dzień bez
samochodu”, „Sprzątanie świata”, „Sadzenie drzewa”.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
1. Realizacja innowacji pedagogicznych: „Ekoplastyka bawimy się twórczo”, „Magiczny świat sylab”,
„Samodzielny bajtl”, „Pomóż mi to zrobić samemu z wykorzystaniem metody Marii Montessori”,
”Podróże matematyczne”.
2. Współpraca ze szkołami i przedszkolami. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: Klub Seniora „Sami
Swoi”, Kołem Gospodyń Wiejskich w Radoszowach, TMR, Biblioteką Publiczną, SRH „Czuwaj Krąg
Rydułtowy”, policją, OSP Radoszowy. Współpraca z przedszkolem w Orlowej.
3. Realizacja programów i projektów: Międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”, „Mamo Tato Wolę
Wodę”, projekt edukacyjny Senso – Smyki, „Mały Mis w świecie wielkiej literatury”, Ogólnopolski Projekt
Edukacyjny „Kreatywny przedszkolak – kreatywne dziecko”.
4. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez uczestnictwo w programach
organizowanych przez Powiatową Stację Sanitrno – Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim „Klub
zdrowego przedszkolaka”, „Wirusoochrona”.
5. Przeprowadzenie „Lekcji ciepła”- współpraca z Ciepłownią Rydułtowy.
6. Udział w akcjach Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”, „Razem na święta”.
7. Udział w akcjach charytatywnych : Paka dla psiaka – zbiórka dla schroniska, zbieranie nakrętek dla
Lilianki, udział i zbiórka pieniędzy WOŚP.
8. Preorientacja zawodowa: spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
Realizacja programów edukacyjnych: „Mały Artysta”- program muzyczno-plastyczno-teatralny dla dzieci;
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”- program edukacyjny dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej;
„Poznaję zawody. Planuję swoja przyszłość”- poznanie pracy zawodowej rodziców i osób z najbliższego
otoczenia; „Klucz do uczenia się”- realizacja 3 modułów (Matematyka sensoryczna, Program Literacki,
Konstrukcje); „W świecie liter”- realizowany w grupie dzieci 5-6 letnich wprowadzający dzieci w świat pisma;
Wdrażanie innowacji pedagogicznej „NEVWRLAND”- Baśniowa zabawa z językiem angielskim; „Zapisać
ciszę”- program z elementami języka migowego; „Zaczarowany świat bajek”-program terapeutyczny
z elementami bajkoterapii.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 4
1. Koła zainteresowań:
1.1. Koło plastyczne Mały Artysta dla 4 grup wiekowych na 1 miesiąc
1.2. Koło teatralne Duża scena nas nie stresuje dla 1 grupy 6 latki/ 1 miesiąc
1.3. Klub szachowy Mądre głowy dla 30 dzieci/1 tydzień
1.4. Koło taneczne Wirujące brzdące/ 40 dzieci/ 1 tydzień
2. Realizowane programy i projekty ogólnopolskie:
2.1. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków Akademia Aguafresh;
2.2. Program przedszkolny edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas;
2.3. Kampania Cała Polska czyta dzieciom;
2.4. Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i zapobiegania próchnicy – Zdrowe zęby mamy
marchewkę zjadamy;
2.5. Program Akademia Zdrowego Przedszkolaka;
2.6. Program edukacyjny Kubusiowi Przyjaciele natury;
2.7. Program edukacyjny Mamo Tato wole wodę;
2.8. Razem na święta kampania pod patronatem MEN;
2.9. Przedszkole do Hymnu pod patronatem MEN
3. Zajęcia tematyczne wynikające z realizacji podstawy programowej:
3.1. Ruch to zdrowie – zajęcia sportowe na hali ROSIR-u w Rydułtowach;
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Ćwiczymy razem – zajęcia sportowe w przedszkolu pod okiem trenera;
Niebezpieczny Smog- zajęcia o tematyce ekologicznej;
Myślę wiec jestem – zajęcia szachowe dla dzieci;
Matematyka dla Smyka – kształcenie kompetencji matematycznych;
Kim będę w przyszłości – poznawanie zawodów i specjalności pracy dorosłych, kształcenie
kompetencji kluczowych;
Kącik majsterkowicza - kształcenie umiejętności technicznych, wspieranie wielokierunkowej
aktywności;
Realizacja zajęć z j. angielskiego na podstawie Programów własnych.
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. Konferencje:
1.1. cyfrowe lekcje;
1.2. Motywowanie uczniów z zdalnym nauczaniu „Aby uczniom chciało się chcieć”. Techniki
motywacyjne;
1.3. Nowe technologie cyfrowe w edukacji;
1.4. Jak pracować z dziećmi po długotrwałym wykluczeniu społecznym;
1.5. 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;
1.6. 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
komputacyjnego;
1.7. Automatyzacja w pracy nauczyciela. Techniki motywowania samego siebie;
1.8. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia o SPE w klasie – efektywna współpraca;
1.9. ErasmusDay – konferencja szkoleniowa – dzielenie się wiedzą- warsztaty dla nauczycieli „KREATYWNIE DO SUKCESU” Erasmus +, KA1 Mobilność kadry.
2. Studia podyplomowe: Bibliotekoznawstwo; Edukacja dla bezpieczeństwa.
3. Innowacje pedagogiczne:
3.1. „Uczeń w świecie tekstów kultury” – innowacja z języka polskiego z treściami wiedzy o kulturze
i edukacji medialnej;
3.2. „Młodzi odkrywcy” – innowacja z chemii i fizyki;
3.3. „Myśl graficznie – innowacja z języka polskiego;
3.4. „Z wizytą u bohaterów literackich”;
3.5. „Bajki uczą, bajki bawią, bajki humor Ci poprawią - rozwijamy zainteresowania czytelnicze”;
3.6. „Języka lata jak łopata” – innowacja z języka polskiego z treściami wiedzy o języku;
3.7. „Laboratorium kreatywności” – innowacja z chemii i fizyki;
3.8. „Szkoła dla rodziców – innowacja z zakresu pedagogiki i psychologii;
3.9. „Matematyka z elementami CLIL” - innowacja z zakresu matematyki;
3.10. „Kto czyta nie błądzi” - innowacja z zakresu j. polskiego;
3.11. „Elementy metody CLIL na lekcja przyrody”;
3.12. „Bajki uczą, bajki bawią, bajki humor Ci poprawią - rozwijamy zainteresowania czytelnicze” –
3.13. „Z Ateną za pan brat” – innowacja z języka polskiego;
4. Realizacja projektów unijnych:
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4.1.

W latach 2019 -2022 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 nauczycielskiej do zagranicznych szkół partnerskich biorących udział
w projekcie. w projekcie bierze udział 5 szkół z krajów europejskich. Koordynatorem projektu jest
nasza szkoła. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczestnikom poznania ciekawych
oraz efektywnych sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia, wymiana i konfrontowanie
pomysłów, praktyk i metod,
4.2. W latach 2020 – 2023 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,
4.3. W latach 2020 – 2021 realizowaliśmy Projekt „Umiem się uczyć” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach projektu mamy
możliwość odbycia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z uczniami chcącymi doskonalić proces
uczenia się oraz potrzebujących wsparcia pp. Szkoła pozyskała specjalistyczny sprzęt do terapii
Tomatisa, EEG Biofeedback, Warnkego i Terapii Neurobiologicznej oraz na zajęcia dydaktycznowyrównawcze z matematyki i języka angielskiego. w ramach projektu odbyły się także szkolenia
dla nauczycieli realizujących specjalistyczne zajęcia.
5. Realizacja projektów edukacyjnych:
5.1. Projekt edukacyjny z okazji Święta Szkoły- „Ile Miarki jest w miarce?”
Moduł I – Robotyka;
Moduł II – Eksperymenty
Moduł III -Seans astronomiczny
Moduł IV - Salon matematyczny
Moduł V – Warsztaty muzyczne
Moduł VI -Quiz historyczny;
5.2. „Po polsku - zakręceni w Ojczystym Języku” – Miesiąc Języka Ojczystego w Jedynce propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej
uczniów jako wartościowego, wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji, promowanie czytelnictwa
literatury polskiej, poszerzanie wiedzy o języku polskim;
5.3. „Przywróć naszą ziemię” - ekologiczny projekt edukacyjny;
5.4. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętajmy! –Projekt
rządowy.
6. Udział w innowacyjnych ogólnopolskich projektach i programach:
6.1. Posiłek w domu i szkole” – doposażenie kuchni jadalni;
6.2. „Mali inżynierowie. Co sprawia, że pomysł działa?;
6.3. „Matematyka –kto w pracy liczy, mierzy, waży?;
6.4. „Lekcje emocji. Jak dbać o swój nastrój?;
6.5. „ Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje”;
6.6. Projekt Uniwersytetu Dzieci "Muzyka”;
6.7. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny " Cztery pory roku w mojej miejscowości";
6.8. Projekt edukacyjno-informacyjnej pt. „Wirusoochrona”;
6.9. MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - II edycja;
6.10. Trzymaj formę.
7. Inne działania:
7.1. Podnoszenie kompetencji językowych poprzez zorganizowani i udział Dnia Języka Obcego, Dnia
Europy , e- Twinning, wymiana listów z zaprzyjaźnionymi szkołami z zagranicy, konkursy
językowe na etapie szkolnym, miejskim, powiatowym;
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7.2.

Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego przez psychologa szkolnego - konsultacje
z uczniami i rodzicami. Informowanie uczniów i rodziców na temat oferty szkół
ponadpodstawowych, udział w dniach otwartych szkół i zorganizowanie na terenie szkoły
spotkania z przedstawicielami tych szkół.

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
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. Realizacja projektu dotyczącego zrównoważonego rozwoju „What a Wonderful World” w ramach
programu Erasmus, wraz ze szkołami z Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji i Turcji . Spotkania online
z uczniami i nauczycielami partnerskich szkół.
3. Innowacje pedagogiczne: „Dom pełen muzyki. Czelodka”- 8 dzieci; „4,5,6… pro-gra-umiesz!”- z zakresu
programowania dla uczniów klasy IVa - 21 dzieci. ”, „Nie dla ocen, a dla siebie” innowacja realizowana
w klasie I- 20 dzieci; realizacja programu zajęć pozalekcyjnych „Przez baśniowe okulary” rozwijającego
zainteresowania czytelnicze uczniów klas młodszych.
4. Udział wychowanków oddziału przedszkolnego w projekcie edukacyjnym „Serdeczna karteczka" oraz
Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym "Magiczna moc bajek".
5. Realizacja projektu „Matematyka- wstęp do kariery wynalazcy”, koordynowanego przez Wydział
Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
6. Udział w konkursie „Czytanie jest przygodą”, organizowanym przez WOM w Rybniku; w uznaniu działań
angażujących uczniów w czytanie szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Czytelnictwo.
7. Organizacja zajęć kształtujących kreatywność z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły we wszystkich
oddziałach na podstawie programu opracowanego przez nauczycieli.
8. W ramach kształtowania umiejętności konwersacyjnych uczestnictwo uczniów klas VI i VII
w spotkaniach online z uczniami i nauczycielami z Turcji oraz zamieszkującą w Polsce Japonką.
9. Działalność szkolnego Koła Wolontariatu skutkującego znaczącym zaangażowaniem dzieci i młodzieży
w pracę na rzecz innych (współpraca z Niemedycznym Hospicjum im. Rafała Kalinowskiego w Rybniku,
regularne wizyty w schronisku dla zwierząt, zorganizowanie, objętego patronatem przez Amnesty
International, Maratonu Pisania Listów, udział w akcji Unicef „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”).
10. Zajęcia sportowe finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (Szkolne Kluby Sportowe).
11. Wycieczki ekologiczne dostosowane do wieku uczniów do: nadleśnictw Rybnik, Kalety, Świerklaniec;
Ogrodów Kapias, Rezerwatu Łężczok, Goczałkowic Zdroju, Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu;
łącznie uczestnictwo 421 dzieci.
12. Realizacja programów: "Szkoła promująca zdrowie", „Trzymaj formę”, „Smak życia, czyli debata
o dopalaczach”, „Wirusoochrona”, „Solidarnie dla transplantacji” -kampanii informacyjno-edukacyjnej
Ministerstwa Zdrowia realizowanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny
Transplantacyjnej
13. Przystąpienie do rządowych programów „Aktywna tablica” (pozyskanie środków na zakup narzędzi
i oprogramowania do terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” (pozyskanie środków na doposażenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze
oraz lektury, a także realizacja działań promujących czytelnictwo).
14. Prowadzenie działań dotyczących właściwego wykorzystywania narzędzi informatycznych oraz
Internetu w czasie nauczania zdalnego.
15. Udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, m.in. ekologicznych „Uczniowskie ekonawyki”
oraz „Na tropach wody, energii i odpadów” zorganizowanych przez Fundację Nasza Ziemia,
w plastyczno- cyfrowym konkursie promującym Fundusze Norweskie „O tym się wie”. Zmiana
organizowanego w szkole konkursu „Tańcomania”- nagrywanie etiud tanecznych.
16. i przesyłali je koordynatorkom konkursu. Liczne konkursy w szkolnej świetlicy (np. „Co w wodzie pływażółw to czy ryba?”, „Mój pluszowy miś”, „Bałwankowo”, „Dzień Drzewa”, „Dzień Chłopca”, „Dzień Kropki”)
oraz bibliotece (konkurs #cojaczytam, konkurs "Sleeveface, czyli ubierz się w książkę").
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17. Informowanie na temat edukacji na kierunkach zawodowych oraz edukacji technicznej, przekazywanie
informacji na temat szkolnictwa zawodowego zarówno w formie ulotek i folderów, jak i w postaci
filmików.
18. Udział nauczycieli w studiach podyplomowych, m. in. z zakresu doradztwa zawodowego, pracy
z dzieckiem z autyzmem oraz zespołem Aspergera, surdopedagogiki.
19. Liczne szkolenia nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu oraz
wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną m.in. 40-godzinny kurs
podnoszący kompetencje cyfrowe nauczycieli „Lekcja: Enter!”, szkolenia w zakresie wsparcia
wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej
pandemią, sposobów zapobiegania młodzieńczej depresji.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
Innowacje pedagogiczne realizowane w szkole:
1. Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?
2. Przedszkolne REWOLUCJE – ZAJĘCIA KULINARNE w ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM,
3. „CZYTANIE JEST COOL”,
4. Myślenie wizualne (sketchnoting) na lekcjach języka polskiego i języka angielskiego,
5. Poszukujemy wartości z Uczymy dzieci programować,
6. „ Zobaczyć, zbadać i zrozumieć czyli biologia bez tajemnic”,
7. „Czytanie może być piękne”,
8. „ Chrześcijaństwo to religia radości – dlatego tańczymy i śpiewamy bo dziecięcym sercem tak Boga
kochamy”,
9. „W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?”,
10. „ Spacerem po Polsce”.
11. Projekt „Uczymy się i doświadczamy” na lata 01.08.2019 do 30.06.2021. koszt: 300 931,13 zł.
12. "Laboratoria Przyszłości " 53 640,00 zł.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
1. Innowacje pedagogiczne:
1.1. „English every day. z językiem polskim na co dzień”,
1.2. „Z gitarą przez życie”,
1.3. „Teraz Twój ruch!”,
1.4. „Mistrzowie kodowania. Programowanie dla każdego”,
1.5. „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”,
1.6. „Uważność – moja super moc”,
1.7. „Ruch i zdrowe odżywianie to dla ucznia jest wyzwanie”,
1.8. „Jak paciorki jednego różańca…” o Rydułtowach i Śląsku w kontekście dziedzictwa kulturowego
Polski i Europy,
1.9. „Z tabletem – od zabawy do nauki”.
2. Projekty edukacyjne uczniów – uczniowie realizują na zajęciach pozalekcyjnych projekty o tematyce
przyrodniczej i informatycznej: projekt edukacyjny " Przyroda z klasą. Czy wiesz jak żyje jeż?",
„EkoEksperymentarium”.
3. Projekty związane z historią Miasta Rydułtowy.
4. Udział uczniów w projekcie UE „Obserwuję, badam, wiem” (robotyka, teatr, doradztwo zawodowe, nauki
przyrodniczo- matematyczne).
5. Lekcje języka angielskiego poprzez program Skype ze szkołami z zagranicy – eTwinning.
6. Udział uczniów w konkurach językowych – od klasy i do VIII.
7. Realizacja projektu „Zielona Pracownia 2021” - całkowity koszt 50 tys. zł, w tym: 40 tys. zł
dofinansowanie WFOŚiGW oraz 10 tys. zł - środki własne wygrane w konkursie Zielona Pracownia.;
zakończenie projektu 30.09.2021 r.;
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8. Projekt „Aktywna Tablica 2021” realizowany w ramach Rządowego Programu na lata 2020-2024
„Aktywna Tablica” – zakup pomocy dydaktycznych o wartości 35 tys. zł
9. Platforma do nauki zdalnej Google Suite.
10. Udział w projekcie „Lekcja ENTER” – wzbogacenie w kompetencje cyfrowe.
11. Udział w projekcie „Być jak Ignacy” – konkurs oświatowy mający na celu popularyzację wiedzy na temat
polskiej myśli naukowej wśród uczniów, rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego
Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego, popularyzację wiedzy na temat innych polskich
naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań, popularyzację nauk matematyczno-przyrodniczych
i historii polskiej myśli technicznej, kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie działań
edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich
naukowym dziedzinom wiedzy.
12. Udział w projekcie „Lepsza Szkoła” - nauczyciele uczestniczący w projekcie LEPSZA SZKOŁA
samodzielnie pobierają przygotowane przez GWO materiały i powielają je dla uczniów (w niektórych
programach można zamówić wydrukowane materiały - próbny egzamin kl.8). Po przeprowadzeniu testu
nauczyciele wprowadzają wyniki do bazy i pobierają przygotowane na ich podstawie raporty na temat
postępów uczniów.
13. Udział w Ogólnopolskim programie Goethe-Institut "Deutsch Plus" - od września 2021, w ramach
programu uczestniczymy w warsztatach, spotkaniach z native speakerami, współpracujemy ze szkołami
w regionie - realizujemy wspólne projekty, bierzemy udział w konkursach przeznaczonych dla
uczestników programu.
14. Udział w Ogólnopolskim programie "Zaproś mnie na swoją lekcję" - przez cały rok kalendarzowy
w ramach programu gościliśmy na zajęciach online nauczycieli z całej Polski, którzy prowadzili lekcje
języka niemieckiego oraz kulturoznawcze. Nauczyciele naszej szkoły również przeprowadzili kilkanaście
autorskich lekcji językowych oraz kulturoznawczych dla uczniów z różnych regionów.
15. Udział w cyklu warsztatów hospitacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.
16. Udział w projekcie „Wirtualne podróże” - dzieci poznają inne kraje, ich zwyczaje i kulturę.
17. Udział w projekcie „Dzieci uczą rodziców” - akcja edukacyjna, której adresatami są przedszkola i klasy 13 szkół podstawowych. Są to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii,
kultury i historii.
18. Akcje: „zbieraj baterie”, „zbieranie makulatury”, „zbieranie plastikowych nakrętek”.
19. Realizacja akcji informacyjno - edukacyjnej "Wirusoochrona" - zajęcia profilaktyczne dla najmłodszych
uczniów, przypominające o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na
znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.
20. Realizacja akcji MEiN "Razem na Święta" - zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również
budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.
21. Realizacja programu „Trzymaj formę” – inicjatywa propagująca zdrowy styl życia (zbilansowane
odżywianie i regularna aktywność fizyczna).
22. Realizacja Programu Profilaktyki Czerniaka.
23. Udział w projekcie „Nie truj sąsiada – III edycja”.
24. Udział w programie profilaktyczno – edukacyjnym „Szkoła z pasją pomagania” - który przekłada się
na realną pomoc dla nieuleczalnie chorych dzieci .
25. Rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie
technologii informacyjno - komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
26. Warsztaty z zakresu robotyki dla zainteresowanych uczniów w szkole.
27. Działalność szkolnego Koła Wolontariatu skutkującego znaczącym zaangażowaniem dzieci i młodzieży
w pracę na rzecz innych.
28. „Rydułtowy za 100 lat” – projekt edukacyjny klas IV dotyczący historii miasta Rydułtowy połączony
z wystawą prac uczniów.
29. Realizacja programu – „Laboratoria Przyszłości” – inicjatywa edukacyjna realizowana przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
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Ministrów – przyznano dla SP4 Rydułtowy 91,5 tys. zł, do 31.12.2021 r. wydano 60% tj. 54.900 zł,
planowane zakończenie projektu 31.08.2022 r.
30. Udział w projekcie „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” pod nazwą
„Miasto Rydułtowy - Rozwijamy kompetencje cyfrowe” realizowanym przez MZOPO.
31. Udział uczniów SP4 w projekcie „Blaskowisko” – akcja mająca na celu uświadomienie wszystkim jak
ważne jest by być na drodze widocznych, propagowanie noszenia odblasków.
32. Prowadzenie kół zainteresowań.
33. Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe - przyznano stypendium dla 48 uczniów
na łączna kwotę 4 800,00 zł.
34. Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego przez psychologa szkolnego - konsultacje
z uczniami i rodzicami. Prowadzenie zajęć grupowych z doradztwa z klasach VII i VIII.
35. Informowanie uczniów i rodziców na temat oferty szkół ponadgimnazjalnych, udział w dniach otwartych
szkół ponadpodstawowych, warsztatach zorganizowanych na ich terenie oraz targach edukacyjnych.
36. Przyznano dofinansowanie na następujące formy kształcenia:
36.1. kurs doskonalący – dla 2 nauczycieli
36.2. studia podyplomowe – dla 3 nauczycieli
36.3. 2 szkolenia Rady Pedagogicznej: „Wartościowe szkoły w innowacjach pedagogicznych –
wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, jakie metody nauczania mają poparcie
w badaniach naukowych”, „Emocjonalne SOS – jak skutecznie wspierać dzieci i rodziców”.
PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE
1. Organizacja Spotkania Rysunkowego.
2. Warsztaty dla uczniów szkół i przedszkoli z rzeźby.
3. Przeprowadzanie praktyk studenckich w ramach współpracy w PWSZ Racibórz.
4. Udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych.
5. Udział w jury kadry pedagogicznej.
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020:
1.1. 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),
1.2. 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),
1.3. 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),
1.4. 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).
2. Realizacja projektów ERASMUS+:
2.1. „Kreatywnie do sukcesu” (realizacja: 2020-2022; wartość projektu: 155 075,62 zł, w tym 100%
dofinansowania)
2.2. „Fit 4 life” (realizacja 2019-2021; wartość projektu: 104 895,23 zł, w tym 100% dofinansowania)
2.3. „What a wonderful world” (realizacja: 2020-2022; wartość projektu: 92 691,00 zł, w tym 100%
dofinansowania)
3. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości
50 000,00 zł na realizację w roku 2021 Zielonej Pracowni w Szkole Podstawowej nr 4.
4. Udział w projekcie „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – grant dla Miasta Rydułtowy „Rozwijamy kompetencje cyfrowe”
– realizacja 2021, wartość projektu: 150 035,40 zł, w tym dofinansowanie 150 000,00 zł.
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA
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1. Opracowanie i realizacja programów pomocy stypendialnej:
1.1. 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. Stypendia reguluje Uchwała Nr XXXIV/308/09 Rady Miasta
Rydułtowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza
Miasta Rydułtowy dla najzdolniejszych uczniów oraz określenia zasad jego przyznawania.
Udzielono stypendium dla 34 uczniów na łączna kwotę 16 440,00 zł.
1.2. Stypendia dla studentów - stypendia socjalne lub naukowe. Stypendia reguluje Uchwała
Nr XXXVIII/305/05 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielania
stypendiów dla studentów. Udzielono stypendium dla 6 studentów na łączna kwotę 3 900,00 zł.
1.3.
Stypendia szkolne - Miasto Rydułtowy udziela pomocy materialnej dla uczniów w celu
zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji
wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendia reguluje uchwała Nr XXXIII/267/05
Rady Miasta Rydułtowy z dnia 30 marca 2005 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków
ośrodków i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Rydułtów. Udzielono stypendium dla 54
uczniów na łączna kwotę 48 161,60 zł.
2. Rozwój szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników
pedagogicznych pod kątem kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku
pracy, tj. wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjnych
i komunikacyjnych oraz postaw kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, a także pod kątem
metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz wykorzystania narzędzi wspierających pomoc
psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym. Podstawa prawna: Zarządzenie
Nr 16.BOK.P.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Rydułtowy oraz ustalenia specjalności i form kształcenia
nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli. Dofinansowanie, przyznano na
następujące formy kształcenia:
2.1. studia podyplomowe – dla 10 nauczycieli,
2.2. kursy kwalifikacyjne i doskonalące– dla 5 nauczycieli,
2.3. seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb szkoły lub
placówki – dla 5 nauczycieli,
2.4. szkolenia Rady Pedagogicznej:
a) ,,Cyfrowa lekcja z pomysłem. Praktyczne narzędzia i metody nauczania wspomagane nowymi
technologiami”
b) ,,Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien + film”
c) ,,Zabawy logopedyczne w przedszkolu”
d) ,,Szkolenie dla nauczycieli z zakresu agresji w przedszkolu”
e) ,,Wyznania i zadania współczesnej edukacji. Inwentaryzacja zasobów”
f) ,,Jak się spotkać znowu w szkole”
g) ,,Praca metodą projektu edukacyjnego”
h) ,,Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej”
i) ,,Automotywacja w pracy nauczyciela. Techniki motywowania samego siebie”
j) ,,Odpowiedzialność praca nauczycieli”
k) ,,Wartościowe szkoły w innowacjach pedagogicznych - wychowanie do wrażliwości naprawdę
i dobro, jakie metody nauczania mają poparcie w badaniach naukowych”
l) ,,Wiatrak matematyczny-narzędzie i metody pracy z dziećmi”
m) ,,Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia o SPE w klasie – efektywna
współpraca”
n) ,,Efektywna współpraca z rodzicami. Jak rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne rozmowy”
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3. Udzielono dofinansowania na doskonalenie zawodowe na łączną kwotę 60 937,60 zł. Dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznano w zależności od zgłaszanych przez dyrektorów szkół
i placówek oświatowych zapotrzebowań na specjalności, uwzględniając preferowane kierunki przyjęte
w 2021 r., to jest:
3.1. pedagogika specjalna (w tym oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, terapia
pedagogiczna, integracja sensoryczna, praca z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera),
3.2. edukacja dla bezpieczeństwa,
3.3. doradztwo zawodowe,
3.4. biologia z przyrodą.

OBSZAR STRATEGICZNY Nr 1 – MIESZKAŃCY
Pole operacyjne: Usługi czasu wolnego
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
1. Zorganizowanie Festynu dla dzieci i ich rodziców z okazji „Dnia Przedszkolaka” na ogrodzie
przedszkolnym
2. Zorganizowanie Dnia Grónika dla zaproszonych gości oraz przedstawicieli Rady Rodziców
3. Udział w wielu konkursach zarówno ogólnopolskich, powiatowych oraz organizowanych przez
nauczycieli przedszkola.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
1. Realizacja programów i projektów ogólnopolskich:
1.1. „ Żyj zdrowo na sportowo”.Organizacja zajęć sportowych dla dzieci 4-5-6 letnich.
1.2. ” Dzieciaki- Mleczaki”- kształtowanie nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Poszerzenie
wiedzy na temat mleka i produktów mleczarskich.
1.3. Akcja „Zostań ambasadorem bezpieczeństwa”, realizacja scenariuszy i konkursów dotyczących
bezpieczeństwa dzieci. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z przeprowadzonej akcji.
1.4. Realizacja projektu ogólnopolskiego „Zdrowo jem, więcej wiem”- wykształcenie u dzieci postaw
prozdrowotnych, nauka zasad zdrowego odżywiania. w ramach zajęć przeprowadzono warsztaty
kulinarne dla dzieci.
2. Przeprowadzenie konkursu plastycznego: „Zdrowe słodycze”.
3. Udział w prelekcjach na temat bezpieczeństwa. spotkanie z Policjantami Komisariatu Policji
w Rydułtowach. Wysłuchanie prelekcji na temat bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i na ulicy.
Poznanie pracy policjanta.
4. Udział w Akcjach: „Szkoła pamięta” i „Szkoła do Hymnu”- uczczenie Święta Niepodległości
w przedszkolu. Kształtowanie postaw patriotycznych.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
1. Zajęcia otwarte w ramach programu Erasmus+- „Fit 4 life”. Poznania ciekawych oraz efektywnych
sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia; aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Wymiana
i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod.
2. Wyjazdy i wyjścia na spektakle teatralne, wystawy i seanse filmowe.
3. Udział w projekcie Fundacji Dbam o Mój Zasięg "Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj"
4. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca w Jedynce".
5. Rozwijanie kompetencji społecznych, postaw patriotycznych dzieci poprzez udział w konkursach,
akademiach, świętach narodowych oraz ogólnopolskich akcjach „Szkoła pamięta”, „Szkoła do hymnu”,
BohaterOn.
6. Realizacja akcji i programów edukacyjnych i profilaktycznych:
6.1. „ Znajdź właściwe rozwiązanie”,
6.2. „Dzień pluszowego misia”,
6.3. „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”,
6.4. „Bezpieczna droga do i ze szkoły,
6.5. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia,
6.6. „Dzień bezpiecznego Internetu” - Tydzień Bezpiecznego Internetu w Jedynce,
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6.7. "Mleko z klasą", "Owoce i warzywa w szkole",
6.8. "Lżejsze tornistry",
6.9. "Akademia czystych rąk",
6.10. "Prawa dziecka",
6.11. "Zdrowe i dobre życie",
6.12. „Weź dobre słowo”,
6.13. Dzień życzliwości i pozdrowień",
6.14. "Dzień kolorowej skarpetki",
6.15. "Zbieramto w szkole",
6.16. Akcja "#szkolymigaja",
7. Organizacja akcji charytatywnej:
7.1. zebranie karm i akcesoriów dla zwierząt przebywających pod opieką Wodzisławskiego
Stowarzyszenia " Koty psy i my",
7.2. przygotowanie programu artystycznego na WOŚP (w tym roku szkolny koncert online). Włączenie
się w lokalne działania - Orkiestra Świątecznej Pomocy,
7.3. włączenie się akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Razem na Święta” założeniem całej inicjatywy jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również
budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych,
7.4. zbiórka darów na rzecz dzieci przebywających w Schronisku dla kobiet w Rybniku,
7.5. akcja "Zbiórka dla Burka" - Zbiórce dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Wodzisławiu
Śląskim,
7.6. akcja charytatywna „Góra Grosza”, której celem była pomoc dzieciom wychowującym się poza
własnymi rodzinami. Zbiórka na ten cel stała się już tradycją naszej szkoły,
7.7. Marzycielska Poczta - to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych
dzieci z całej Polski. „ i Ty możesz zostać św. Mikołajem”,
7.8. Udział w projekcie „SOS Wioski Dziecięce "Przemoc w Internecie zostawia niewidzialne rany".
8. Noce w szkole:s.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
Wydarzenia zorganizowane:
1. Zimowy oraz letni wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży,
2. Dzień Dziecka na RAFIE,
3. spotkanie z Mikołajem na placu przy ROKO.
RYDUŁTOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
1. Zorganizowano i współorganizowano łącznie 14 imprez sportowych i rekreacyjnych:
1.1. 29 maja - Dzień Dziecka na sportowo na boiskach Orlik przy ul. Mickiewicza i przy
ul. Kochanowskiego,
1.2. 23 lipca - mecz piłkarski oldbojów Naprzodu i Reprezentacji Śląska z okazji 30-lecia awansu klubu
do II ligi na Stadionie Miejskim „Naprzód”,
1.3. 21, 27-29 sierpnia - imprezy sportowe z okazji Dni Rydułtów (zajęcia sportowe organizowane
przez kluby na boisku Orlik w ramach Dnia Stowarzyszeń, Turniej siatkówki plażowej, Kolarski Rajd
Burmistrza „Poznaj miasto i okolice”, Turniej tenisa ziemnego, Rydułtowy Cup 2021, Mecz piłki
nożnej: Polska – Czechy, Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta, XXVIII
Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta),
1.4. 5 września - Sztafeta patriotyczna w ramach zawodów sportowych Cross Rydułtowski
organizowanych przez UKS Piątka Plus, jako element Memoriału Margicioka i Hałaczka (impreza
przeniesiona z kwietnia),
1.5. 18 września - X Rodzinny Bieg Zakochanych na terenie Stadionu Miejskiego „Naprzód” przy
pomocy organizacyjnej ROSIR-u,
1.6. 30 września - Mistrzostwa Rydułtów w Lekkiej Atletyce dla rydułtowskich szkół podstawowych
organizowane przez UKS Piątka Plus w SP4 przy pomocy organizacyjnej ROSIR-u,
1.7. 7 listopada - Otwarte Mistrzostwa Rydułtów w kolarstwie górskim i przełajowym na zbiorniku
„Barbara”.
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2.

Realizacja programu Lokalny Animator Sportu na kompleksach boisk „Orlik 2012” przy ul. Jana
Kochanowskiego i przy ul. Adama Mickiewicza. w okresie od marca do listopada 2021 r. zrealizowano
łącznie 2137 godzin zajęć animacyjnych (codzienne zajęcia sportowe, turnieje i imprezy sportowe
promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia).

RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY „FENIKS”
1. W ramach edukacji kulturalnej dzieci RCK „Feniks” bierze udział w programie KinoSzkoła (edukacja
filmowa). To ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym
celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków,
uczniów nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizowano
pokazy spektakli edukacyjnych, w tym lektur szkolnych w formie spektakli (edukacja teatralna).
2. W ramach edukacji kulturalnej dorosłych – zapraszano spektakle w ramach programu Teatr Polska,
organizowano pokazy filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Wawel”, koncerty oraz
wystawy.
3. RCK „Feniks” pomaga rozwijać talenty – Amatorski Ruch Artystyczny (grupy taneczne: Dżepetto Squad,
Freakies Crew, zajęcia baletowe oraz Teatr SAFO).
4. Wspieramy edukację kulturalno-społeczną prowadzoną przez stowarzyszenia (ZHP Hufiec „Błękitne
niebo”, Moje Miasto – Pikotki i Klub Seniora, Towarzystwo Miłośników Rydułtów, SRH "Czuwaj" Krąg
Rydułtowy, Koło Gospodyń Wiejskich)
5. W roku 2021 rozpoczęły się działania z projektu polsko-czeskiego „To nas łączy” skierowany dla
odbiorców międzypokoleniowych. Poprzez działania wspólne odbywające się w Orlovej i Rydułtowach
uczestnicy nawiązują bliskie relacje wśród bezpośrednich uczestników - wspólne gotowanie, nauka
robienia ozdób, poznawanie legend i obyczajów, śpiew i taniec.
6. Organizowano imprezy plenerowe oraz biesiadne (Dni Rydułtów, Dzień Stowarzyszeń), współpracowano
w organizacji wydarzeń sportowych (zawody wędkarskie, Bieg Burmistrza, mecz Polska kontra Czechy
podczas XXVIII Dni Rydułtów).
7. W roku 2021 zorganizowano łącznie 762 wydarzenia, w tym 8 koncertów, 16 spektakli, 615 seanse
filmowe, 123 innych wydarzeń i spotkań. w wymienionych wydarzeniach uczestniczyło ponad 19 920
osób.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
1. Cała Polska Czyta Dzieciom
2. Tydzień Bibliotek
3. Festyn z ulubioną bohaterką Kicią Kocią
4. Festiwal Stowarzyszeń
5. Narodowe Czytanie
6. Wieczorek poetycki „Wiersze spomiędzy regałów”
7. Noc detektywów
8. Urodziny Pluszowego Misia
9. Świąteczna Fabryka Elfów
10. Warsztaty, lekcje biblioteczne
11. Spotkania grup działających przy rydułtowskiej bibliotece „Igła z nitką”, Zwrotka
12. Projekt dla rydułtowskich przedszkoli – Przygody Fenka”
13. Spotkania grup zabawowych
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA
1. Zorganizowanie uroczystości państwowych:
1.1. Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka, Setna Rocznica Trzeciego Powstania
Śląskiego – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz symboliczne złożenie wiązanek przez
Władze Miasta (w związku z panującymi obostrzeniami, na wprowadzenie których miała wpływ
panująca sytuacja epidemiczna, nie zorganizowano tradycyjnych obchodów z udziałem
mieszkańców);
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1.2.

Święto Niepodległości – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz symboliczne złożenie
wiązanek przez Władze Miasta (w związku z panującymi obostrzeniami, na wprowadzenie których
miała wpływ panująca sytuacja epidemiczna nie zorganizowano tradycyjnych obchodów
z udziałem mieszkańców);
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zlecanie zadań publicznych z zakresu:
2.1. kultury i sztuki – kwota przyznanych dotacji – 121 220,00 zł,
2.2. sportu i rekreacji - kwota przyznanych dotacji – 42 500,00 zł,
2.3. „małe granty” z zakresu sportu i rekreacji – 1 100,00 zł,
2.4. pomocy społecznej - kwota przyznanych dotacji – 51 000,00 zł,
2.5. szkolenia sportowego - kwota przyznanych dotacji – 196 000,00 zł.
Kwoty stanowią wysokość przyznanych w drodze zarządzeń 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.
Podstawa prawna:
 uchwała Nr 23.234.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2020 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
2021;
 zarządzenie Nr 7.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie kultury i sztuki
pn. „Letnie koncerty na rynku”;
 zarządzenie Nr 8.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie kultury i sztuki
pn. „Rydułtowski Festiwal Stowarzyszeń”;
 zarządzenie Nr 9.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu 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 rozpoczyna się w I półroczu 2021 roku;
 zarządzenie Nr 10.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2021 rok;
 zarządzenie Nr 77.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie kultury i sztuki
pn. „Letnie koncerty na rynku”;
 zarządzenie Nr 78.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury i sztuki,
zdrowia, których realizacja rozpoczyna się w I półroczu 2021 roku;
 zarządzenie Nr 100.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2021 roku;
 zarządzenie Nr 191.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury i sztuki,
sportu i rekreacji, zdrowia, profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
których realizacja rozpoczyna się w II półroczu 2021 roku;
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – inicjatywa lokalna: przeprowadzono procedurę oraz
przyjęto do realizacji przedsięwzięcie ujęte we wniosku Stowarzyszenia Moje Miasto pn. „Malachitowy
ROG”. (Na mocy zarządzenia Nr 213.BOK.P.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny wniosku
Stowarzyszenia MOJE MIASTO o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej o nazwie:
„Malachitowy ROG”, realizację wniosku powierzono naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Miejskiej).
4. Objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Rydułtowy koncertu charytatywnego
Blaskowisko’21. Wydarzenie odbyło się 18.09.2021 r. na stadionie miejskim w Rydułtowach, a jego
celem była popularyzacja noszenia odblasków oraz zwrócenie uwagi na kwestię bezpieczeństwa na
drogach.
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5. Zorganizowanie we współpracy ze stowarzyszeniami „Dnia Stowarzyszeń”. Wydarzenie miało miejsce
27.08.2021 r. i odbyło się w ramach Dni Rydułtów.
6. Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi konkursu na
„Rydułtowika Roku”. Uroczyste nadanie tytułu laureatowi miało miejsce 28.08.2021 r. podczas Dni
Rydułtów.
7. Przygotowanie uroczystości wręczenia nagrody w konkursie LADY D Województwa Śląskiego 2021 im.
Krystyny Bochenek (laureatka nagrody – pochodząca z Rydułtów poetka - została zgłoszona do
konkursu przez Miasto) – 28.08.2021 r. podczas Dni Rydułtów.
8. Wyróżnienie najlepszych sportowców Miasta Rydułtowy za sukcesy osiągnięte w roku 2020. Wręczono
52 statuetki „Rydułtowskich Wiktorii” – 2 wyróżnienia drużynowe, 50 wyróżnień indywidualnych.
Nagrody zostały wręczone w dniu 28.10.2021 r. podczas Spotkania Burmistrza Miasta Rydułtowy
z Najlepszymi Sportowcami.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zlecanie zadań publicznych z zakresu zdrowia – kwota
przyznanych dotacji 4 570,00 zł. w ramach ww. współpracy, zorganizowano cykl Akcji Honorowego
Oddawania Krwi (Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach)
oraz cykl wykładów - „Skuteczne i bezpieczne leczenie cukrzycy i innych chorób wewnętrznych – cykl
XIII 2021 roku” (Stowarzyszenie Diabetyków w Rydułtowach).
Podstawa prawna:
 uchwała Nr 23.234.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2020 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
2021;
 zarządzenie Nr 9.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu 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 rozpoczyna się w I półroczu 2021 roku;
 zarządzenie Nr 78.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury i sztuki,
zdrowia, których realizacja rozpoczyna się w I półroczu 2021 roku;
10. Przyjazd Mammobusa z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach:
badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia (teren przy Bibliotece Publicznej
Miasta Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 33).

REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Realizacja przez Rydułtowskie Centrum Kultury Feniks wydarzeń kulturalnych: „To co nas łączy” –
Program Interreg Va Republika Czeska – Polska, realizacja 2021-2022, wartość projektu: 19 768,95
euro, w tym dofinansowanie EFRR: 16 803,60 euro i budżet państwa: 988,44 euro.
2. Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego zrealizowała projekty:
”Biblioteczni strażnicy ekologii od najmłodszych lat” – realizacja 2021-2022, konkurs Fundacji Orlen „Moje
miejsce na ziemi” – dotacja 5 000 zł.
3. Na boiskach Orlik zatrudnieni byli animatorzy w ramach programu Lokalny Animator Sportu – łączna
wartość zadania: 64 800,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 32 400,00 zł.
4. Realizacja zadania „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca
usług społecznych - etap II” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Realizacja 2019-2022. Wartość
projektu: 1 816 141,89 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 1 471 755,35 zł i budżet państwa:
173 147,69 zł.
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
1. 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. Kolportaż
informatora jest prowadzony przez pracownika Biura ds. Stowarzyszeń i Promocji na terenie całego
miasta do wyszczególnionych punktów handlowych, gastronomicznych i kulturalno-rekreacyjnych. Jak
co roku, tak i 2021 zostało przeprowadzone postępowanie ofertowe mające wyłonić drukarnię, która
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w satysfakcjonującej cenie będzie drukować publikację w całości w kolorze. Pozwoli to na odpowiednie
zaakcentowanie zdjęć i bardziej wyrazisty podział stron na poszczególne tematy.
2. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – FACEBOOK – komunikacja z mieszkańcami odbywa się zarówno przez
oficjalną stronę internetową Urzędu Miasta jak i poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook.
Możliwość bardzo szybkiego komunikowania treści, powiadomień przy jednoczesnym bezpośrednim
uzyskaniu odpowiedzi i interakcji z odbiorcami stanowi bardzo cenne narzędzie do sprawowania
aktualnego programu promocji. Zachęcając internautów do aktywności społecznej w czasach pandemii,
na fb systematycznie ukazywały się różne konkursy i quizy między innymi konkurs na wykonanie
projektu loga z okazji jubileuszu 30-lecia naszego miasta. Laureatów wyróżnialiśmy wręczając im
upominki za udział i ich ogromne zaangażowanie. Za informacje zamieszczane w mediach
społecznościowych i na witrynie internetowej odpowiada specjalnie do tych zadań dedykowany
pracownik Biura ds. Stowarzyszeń i Promocji.
OBSZAR STRATEGICZNY Nr 1 – MIESZKAŃCY
Pole operacyjne: Zatrudnienie i przedsiębiorczość

RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY „FENIKS”
1. W ramach podnoszenia kompetencji osób bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem rozpoczęto
w 2021 r. realizację programu „Praca szyta na miarę”. Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku
życia zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim jako bezrobotne,
o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej), zamieszkujących tereny miast powiatu
wodzisławskiego tj. Pszowa, Radlina, Rydułtów i Wodzisławia Śl.). w ramach projektu zatrudniono dwie
osoby na umowę o pracę (1/2 etatu w kawiarni) oraz na jedną osobę na staż i jedna na pracę
interwencyjną.
2. Udostępniane są pomieszczenia RCK-u dla MOPS-u, który aktywizuje zawodowo mieszkańców
Rydułtów.
REFERAT KADR I PŁAC
1. Praktyki realizowane w 2021 r.:
1.1. praktyka studencka: 2 osoby – Wydział Rozwoju Miasta,
1.2. praktyka zawodowa: 2 osoby – Referat Informatyki, 1 osoba – Referat Księgowości
2. Staże realizowane w 2020 r.:
2.1. 2 staże w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie wodzisławskim (V)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, Oś priorytetowa i „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, (w
tym 1 rozpoczęty w 2021 r. i realizowany do stycznia 2022 r. w Wydziale Infrastruktury Miejskiej,
1 zrealizowany w Referacie Podatków),
2.2. 1 staż w ramach projektu pozakonkursowego „Praca szyta na miarę” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”
Działanie 7.1. „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego, (staż realizowany
w Wydziale Rozwoju Miasta – przerwany na wniosek stażysty),
2.3. 3 staże realizowane ze środków Funduszu Pracy.
RYDUŁTOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
Zorganizowano spotkanie Burmistrza Miasta z przedsiębiorcami (11 czerwca 2021, 9 grudnia 2021)
OBSZAR STRATEGICZNY Nr 1 – MIESZKAŃCY
Pole operacyjne: Włączenie społeczne

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA
1. „Klub Seniora – w nim jest moc” (Stowarzyszenie Moje Miasto) - zadanie publiczne z zakresu pomocy
społecznej.
Podstawa prawna:
 uchwała Nr 23.234.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2020 r. w sprawie programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
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24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Rydułtowy w roku
2021;
 zarządzenie Nr 6.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie pomocy
społecznej, którego realizacja przewidziana jest w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.;
2. promowano inicjatywę Klastra Innowacji Społecznych „E-usługi dostępne dla seniora” (dofinansowanej
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). w ramach ww. inicjatywy umożliwiono
zorganizowanie cyklu warsztatów, których celem było przybliżenie seniorom zagadnień związanych z eusługami.

REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Dofinansowanie utrzymania miejsc opieki dla dzieci do lat 3 utworzonych w ramach programu MALUCH
– dofinansowanie z budżetu państwa: 14 400,00 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 20142020, 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) w okresie od 01.02.2019r.
do 30.04.2021r. (z uwagi na pandemię COVID - 19 wydłużono realizację projektu do 30.11.2021r.).
Wzmocnieniem zawodowym zostało objętych 10 osób, ze wskazanej grupy 15 osób będących
uczestnikami projektu. w ramach projektu w roku 2021 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. Animator organizował dla społeczności spotkania animacyjne polegające na wspólnym
opracowaniu potrzeb i zasobów grupy/otoczenia. Efektem jego działania było zorganizowanie 3 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. Przeprowadzono inicjatywę lokalną w rakach której uczestnicy zadecydowali
o wykonaniu nasadzeń na terenie ROSIRu (teren przylegający do Klubu dla dzieci i młodzieży), zakupiono
ławki ze stolikami. Zrealizowano:
1.1. warsztaty z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej – 60 godzin lekcyjnych,
1.2. warsztaty zarządzania czasem i budżetem domowym – 40 godzin lekcyjnych,
1.3. warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku – 18 godzin lekcyjnych,
1.4. cykl 5 spotkań edukacyjnych profilaktyka zdrowia i pierwsza pomocy – 15 godzin zegarowych,
1.5. „Nordic Walking”- marsz po zdrowie i poprawę sprawności fizycznej – 20 godzin zegarowych,
1.6. zajęcia fotograficzne połączone z konkursem fotograficznym – 20 godzin lekcyjnych,
1.7. kino na świeżym powietrzu – zrealizowano 2 seanse na terenie rydułtowskiej tężni,
1.8. kurs komputerowy dla 10 uczestników – 60h lekcyjnych,
1.9. kurs ogrodnik terenów zielonych dla 10 osób – 120 godzin lekcyjnych,
1.10. staż zawodowy dla 10 osób (przystąpiło 8 osób) – 4 miesiące.
Wartość projektu: 509 231,91zł Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa) 95%:
483 770,31zł, Wkład własny 5%: 25 461,60zł
2. W ramach trwałości projektu „Moc w rodzinie” realizowanego 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: 9.2.5. 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
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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.
3. Trwałość projektu od 01.09.2019r. Do 30.08.2021 r. finansowana z budżetu gminy. w ramach trwałości
projektu w roku 2021:
3.1. kontynuowane było zatrudnienie asystenta rodziny, który udziela wsparcia 10 rodzinom,
3.2. Klub seniora prowadzony przez NGO wybrana 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).
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:
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 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 30.04.2020r. (z uwagi
na pandemię COVID - 19 wydłużono realizację projektu do 29.07.2020r.). Trwałość projektu od
30.07.2020r. do 29.03.2022r. finansowana z budżetu gminy. w ramach trwałości projektu w roku 2021:
4.1. kontynuowane było zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2
etatu który udziela wsparcia 6 rodzicom, będących klientami MOPS.
4.2. Działało Centrum Usług Społecznych adresowane do mieszkańców os. Karola, zlokalizowane
w budynku Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bema 126c. W ramach którego
realizowane było następujące działanie: 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 zamieszkujących na os. Karola i okolicy, a który proponuje alternatywne formy
spędzania wolnego czasu. Podejmowane działania miały charakter sportowo-rekreacyjnym,
kulturalny oraz artystyczny, polegały również na wspólnym odrabianiu lekcji szkolnych oraz
zajęcia wyrównawczych. Działalność klubu propagowała pozytywne wzorce zachowań,
umiejętność funkcjonowania w grupie. Klub działa 20h zegarowe tygodniowo (średnio 5 dni/
tygodniowo po 4h zegarowe).
Wartość projektu: 184 286,11zł Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa) 93%:
171 386,08 zł, Wkład własny7%: 12 900,03 zł.

RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY „FENIKS”
1. W ramach promowania i prowadzenia działań na rzecz integracji i aktywizacji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym RCK „Feniks” umożliwia prace interwencyjne i możliwość wykonywania pracy
społecznie użytecznej przez osoby ukarane.
2. W ramach promowania i wspieranie działań na rzecz seniorów organizowano wydarzenia oraz
udostępniano pomieszczenia na zajęcia dedykowane seniorom – zajęcia sportowo-rekreacyjne Klubu
Seniora, koncert Pieśni Patriotycznej organizowany przez TMR, warsztaty oraz wyjazdy do Czech
w ramach projektu To nas łączy, koncerty (Mańkowska i Silski, koncert operetkowy „Wielka sława to
żart…”, koncert we współpracy z Radio Silesia).
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
1. Od 1 kwietnia do 30 września 2021 w całej Polsce został przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021 r. Był to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, starało się
zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Pytania obejmowały całą populację ludności
i mieszkań. w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy
stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.
2. 25 stycznia 2021 r. zarządzeniem burmistrza zostało powołane w Rydułtowach Gminne Biuro Spisowe,
które opracowało swój harmonogram działań na czas trwania całego spisu, skrupulatnie go realizując.
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Wyznaczono pomieszczenia dla celów samospisu w budynkach Urzędu Miasta, Biblioteki Publicznej
i Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks”, gdzie na bieżąco wyznaczone osoby pomagały
zainteresowanym dokonać obowiązku spisowego. Przyjęto osiemnastu rachmistrzów terenowych do
prac spisowych. Zorganizowano mobilne punkty spisowe na terenie miasta między innymi na rynku, przy
parafiach, ośrodkach kultury i targowisku miejskim. Narodowy Spis Ludności i jego wstępne wyniki
pokazały, że Polaków jest 38 mln 179 tys. 800. Mamy 48,5 procenta mężczyzn, 51,5 procenta kobiet.
Duże zmiany można zaobserwować w strukturze wieku. Istotnie zwiększył się w społeczeństwie udział
osób w wieku poprodukcyjnym. Co piąty mieszkaniec Polski ma w tej chwili ponad 60 lat. Dokładne
wyniki dla województw powinny zostać ogłoszone w kwietniu br., a dla gmin - we wrześniu.
3. W ubiegłym roku, na szeroką skalę na całym świecie, jak również w Rydułtowach promowano szczepienia
przeciwko COVID-19. Od czerwca do września 2021 r. w dniach 20.06.2021, 27.06.2021, 04.07.2021,
10.07.2021 na terenie miasta odbywały się szczepienia podczas imprez plenerowych pod nazwą „3W1”
(zaszczep się,spisz się w NSPLiM, skonsultuj się w ramach budżetu obywatelskiego). Zainteresowane
osoby miały możliwość skorzystać ze wszystkich trzech proponowanych działań poprzez swoje czynne
uczestnictwo równocześnie się bawiąc przy dobrej muzyce, występach artystycznych i zabawach
plenerowych.
4. Jedną z form angażujących mieszkańców miasta było również ogłoszenie konkursu na logo publiczności
w ramach obchodzonego w 2022 r, jubileuszu 30-lecia Miasta. Mieszkańcy w dniach od 6 do 12 września
mogli poprzez stronę internetową oddać głos na najlepsze według swojego uznania logo 30-lecia
samorządności Rydułtów. Wyboru dokonywali spośród 21 propozycji zgłoszonych do konkursu na „logo
30-lecia”. Laureatką ogłoszonego konkursu internetowego na Logo Publiczności została Agnieszka
Iwańska. Natomiast nagrodę główną w konkursie otrzymał Damian Machnik za logo wybrane przez
komisję konkursową powołaną zarządzeniem burmistrza. 21 września Burmistrz Marcin Połomski
oficjalnie pogratulował zwycięzcom i wręczył nagrody laureatom konkursu w siedzibie urzędu.
OBSZAR STRATEGICZNY Nr 2 – PRZESTRZEŃ i ŚRODOWISKO
Pole operacyjne: Infrastruktura drogowa i komunikacja

REFERAT DRÓG I TRANSPORTU
1. Przeprowadzono remont nawierzchni ul. Marcina Strzody od skrzyżowania z ul. Romualda Traugutta na
odcinku 65 mb o powierzchni 482 m2, w ramach którego wykonano nową warstwę ścieralną jezdni,
wyregulowano włazy kanałowe, wpusty uliczne i zawory wodociągowe. Odnowione zostało
oznakowanie poziome. Koszt remontu 33 481,83 zł.
2. Zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona”. Dla ww.
zadania wykonany został projekt stałej organizacji ruchu, który uzyskał zatwierdzenie Starosty
Wodzisławskiego, opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy, a także zainstalowano tablicę
pamiątkową w rejonie planowanych robót. w 2021 r. wydatkowano 11 353 zł. Ponadto podpisano
umowę na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 167 679,75 zł. Wykonawcą
zadania jest Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych Sygnały Sp. z o.o. z siedzibą
w Rybniku. Termin realizacji 07.09.2022 r.
3. W ramach wdrażania rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowane zostały
lustra drogowe na ul. Niwki, Obywatelskiej, Bolesława Krzywoustego, Radoszowskiej, Strzelców
Bytomskich, Szczerbickiej, Antoniego Czechowa, Fryderyka Chopina; wprowadzono oznakowanie „Droga
wewnętrzna” przy ul. Pietrzkowickiej bocznej, a także dokonano zmiany stałej organizacji ruchu
w obrębie budynku Urzędu Miasta Rydułtowy.
4. Przy ul. Strefa Gospodarcza zamontowany został próg zwalniający wyspowy wraz z zestawem znaków
celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ograniczenie prędkości poruszających się
pojazdów. Koszt 8395,24 zł. Na realizację zadania została udzielona pomoc finansowa przez miasto
Radlin w wysokości 4197,62 zł.
5. Przy ul. Bolesława Krzywoustego, Św. Jacka i O. Augustyna Kordeckiego wprowadzono oznakowanie
A11 „nierówna droga” w związku z występującymi szkodami górniczymi.
6. Przygotowano następujące projekty zmiany stałej organizacji ruchu oraz uzyskano zatwierdzenia: na
ul. Ks. Bolesława Szyszki w zakresie strefy zamieszkania oraz nowego przejścia dla pieszych, na ul. Jana
Barcioka w zakresie oznakowania B20 „Stop” oraz drogi jednokierunkowej, ul. Marcina Strzody
w zakresie dwóch progów zwalniających oraz wyniesionego przejścia dla pieszych.
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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 porozumieniem przez Zarząd województwa Ślaskiego. w roku 2021
udzielono pomocy w wysokości 5 255,54 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
porozumieniem przez Zarząd Województwa Ślaskiego. w roku 2021 nie udzielono pomocy. Łącznie
jednak planuje się udzielić pomocy w wysokości 230 154,85 zł.
REFERAT INWESTYCJI
1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) w Rydułtowach na
odcinku od Nr 85 do 91”. Planowany termin zakończenia: rok 2022. Wartość kosztorysowa inwestycji:
1 700 000,00 zł.
2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec Nr 76-94”. Planowany
termin zakończenia: rok 2022. Wartość kosztorysowa inwestycji: 450 000,00 zł.
3. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Nowej”. Planowany termin zakończenia: rok
2022. Wartość kosztorysowa inwestycji: 2 150 000,00 zł.
4. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Ofiar Terroru” wykonano przebudowę ul. Ofiar
Terroru od skrzyżowania ul. Jana Sobieskiego z ul. Ofiar Terroru do ul. Ofiar Terroru w kierunku kopalni,
o długości 697 m oraz obustronną przebudowę chodników jak również przebudowę skrzyżowania
ul. Adama Mickiewicza i ul. Ofiar Terroru. Na ul. Ofiar Terroru wykonano chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej typu BEHATON (szara), zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej fazowa typu BEHATON
(grafitowa), zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON w kolorze czerwonym
i w grafitowym. Usytuowano dwie wiaty przystankowe. Wykonano także przebudowę ul. Adama
Mickiewicza na odcinku o długości 140 m oraz obustronną przebudowę chodników. Wykonano chodniki
o nawierzchni z kostki betonowej fazowa typu BEHATON (szara), zjazdy z kostki betonowa fazowa typu
BEHATON (czerwona). Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego wynosi: 4 689 661,60 zł. Źródła
finansowania inwestycji: Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, budżet
Miasta.
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. 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 2021 wykorzystano z tej kwoty środki w wysokości 1 217 050,38 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej FDS) w wysokości 1 018 859,77 zł. Łączne
dofinansowanie w latach 2019-2021, wynikające z rozliczenia zadania, wynosi: 2 758 521,32 zł.
2. W roku 2021 podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S)
w Rydułtowach na odcinku od Nr 85 do 91”. Realizacja: 2021 – 2022, planowana wartość zadania:
1 700 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
647 083,97 zł.
3. W latach 2021-2022 planowana jest realizacja zadania: „Przebudowa przejść w obrębie skrzyżowania
ul.Ofiar Terroru i ul.Leona”. Wartość całkowita: 175 179,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 140 143,80 zł.
4. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych miasto otrzymało środki
na realizację zadania „Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej” –
planowana wartość inwestycji to 9 243 560,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 8 781 382,00 zł.
OBSZAR STRATEGICZNY Nr 2 – PRZESTRZEŃ i ŚRODOWISKO
Pole operacyjne: Gospodarka niskoemisyjna, infrastruktura sieciowa i gospodarka odpadami

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
1. Realizacja akcji edukacyjnej przy współpracy z Ciepłownią Rydułtowy „Lekcje ciepła”.
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2. Udział w kampanii edukacyjnej „Oszczędzaj wodę! Dbaj o kanalizację”.
3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowe Rydułtowy – zajęcia o czystym powietrzu.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
1. Realizacja projektu edukacyjno-ekologicznego „Lekcje Ciepła” pod patronatem Min. Środowiska
i Ministerstwa Energii. Promowanie ciepła systemowego.
2. Realizacja kampanii:
2.1. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” przy współpracy z WFOŚiGW
w Katowicach – w ramach tej kampanii przedszkole otrzymało dwa oczyszczacze powietrza,
2.2. udział w kampanii ekologicznej „20 stopni dla klimatu”.
3. Organizacja wycieczek konkursów i imprez przedszkolnych:
3.1. zorganizowanie Rodzinnego Konkursu plastyczno- ekologicznego „ Jak mogę powstrzymać
smog?”,
3.2. wyjazd do Leboszowic- spotkanie z leśniczym,
3.3. przygotowanie przez dzieci 5-6 letnie teatrzyku ekologicznego dla rodziców pt. „Chory komin”
„podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i ich rodziców w zakresie wpływu
zanieczyszczonego powietrza na zdrowie – przygotowanie i rozdanie ulotek dla rodziców,
3.4. zorganizowanie warsztatów ekologicznych „ Spotkanie z Krasnalem Hałabałą”.
4. Prowadzenie zajęć z dziećmi mających na celu poznanie motywów i sposobów ochrony powietrza (przy
pomocy filmów , bajek i słuchowisk ekologicznych , literatury dziecięcej)
5. „Walka ze smogiem”- zajęcia edukacyjne. Zapoznanie dzieci z mechanicznymi i naturalnymi
oczyszczaczami powietrza. Sadzenie paproci w kąciku przyrody jako naturalnych oczyszczaczy
powietrza.
6. Realizowanie programu ekologicznego:
6.1. „Ekokulturalne przedszkole”,
6.2. ”Kubusiowi przyjaciele natury”.
6.3. Udział w akcjach:
6.4. Wspólnie dla środowiska-zbiórka opakowań po kleju Amos,
6.5. „Kasztanobranie” – zbieranie kasztanów dla żubrów.
REFERAT OCHRONY WÓD I POWIETRZA
1. W ramach wspierania rozwiązań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii realizowany
jest program „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 20142020, 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. 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, w tym ogółem kwota dofinansowania 6 553 839,18 zł. Do dnia 31.12.2021 r. rozliczono
w ramach programu:

Pv 3 kW
Pv 5 kW
Pv 7 kW
2 solary
3 solary

Instalacje OZE rozliczone w 2021 r.
ilość wykonanych instalacji, szt. kwota dotacji, zł
46
716 146,67
52
1 309 803,84
27
930 032,04
10
90 000,00
7
77 000,00
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pompa cwu
Kocioł 10-15
Kocioł 15-20
Kocioł 20-25
Kocioł 25-30

7
1
13
39
21

59 500,00
14 000,00
208 000,00
682 500,00
388 500,00

2. Działając w kierunku poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym realizowane jest
zadanie w ramach „Programu ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023” (POE).
Zadanie przewiduje dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE
w budynkach/lokalach mieszkalnych w latach 2021-2023. Wymianie/ montażowi podlegać będzie
maksymalnie 600 urządzeń. Program realizowany z udziałem środków finansowych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. w roku 2021 udzielono dotacji na
kwotę 555 024,70 zł, realizując w ramach Programu następujące instalacje:
2.1. kotły weglowe
- 89 szt.
2.2. kotly na biomasę
-12 szt.
2.3. kotły gazowe
- 46 szt.
2.4. ciepłociąg
- 1 szt.
2.5. pompa ciepła
-17 szt.

REFERAT INWESTYCJI
1. 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: 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.
2. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Radoszowskiej 123. w ramach inwestycji zostało
wykonane docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, została wymieniona stolarka okienna
i zewnętrzna stolarki drzwiowa, wykonano instalację c.o. i c.w.u oraz instalację solarną, pomieszczenie
kotłowni, zamontowano kocioł 5 klasy oraz pompę ciepła. Zlikwidowano istniejące źródła ciepła.
Wartość poniesionych nakładów finansowych na budynek wynosi 761 655,93 zł.
3. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Plebiscytowej 37. w ramach inwestycji zostało
wykonane docieplenie ścian, docieplenie dachu, strychu i stropodachu, została wymieniona stolarka
okienna i zewnętrzna stolarka drzwiowa. Wartość poniesionych nakładów finansowych na budynek
wynosi 924 972,26 zł.
4. Realizowane są prace związane z termomodernizacja na budynku przy ul. Barwnej 1. Zadanie
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Źródła
finansowania: Fundusz Spójności. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego: rok
2023. Wartość kosztorysowa inwestycji: 9 420 462,00 zł.
5. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego –
Osiedle Karola 21”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany termin zakończenia: rok 2023. Wartość
kosztorysowa inwestycji: 1 443 730,17 zł.
6. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego pn.: „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola
do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” został zrealizowany. Wykonano termomodernizację
9 budynków, zlikwidowano źródła ciepła w 36 mieszkaniach, wykonano pomieszczenie wymiennikowni
w budynku Nr 21 oraz przyłącza ciepłownicze do budynków, budynki zostały podłączone do sieci
ciepłowniczej. w ramach termomodernizacji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, została
wykonana iniekcja ścian, została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz konstrukcja dachu wraz
z dociepleniem, wykonano okładziny z płytek elewacyjnych imitujących cegłę. w budynkach została
wykonana instalacja wodna i c. o. oraz instalacja elektryczna i odgromowa. Termin zakończenia:
31.12.2021 r. Wartość kosztorysowa inwestycji: 6 532 500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach
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programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Źródła
finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,Budżet Państwa.

REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020:
1.1. 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 )
1.2. Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich
termomodernizacją (realizacja: 2017-2021; wartość projektu: 6 532 500,00 zł, w tym
dofinansowanie ze środków EFRR: 4 144 942,33 zł i budżetu państwa: 487 640,27 zł
2. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:
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:
5 857 499,67 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 kwalifikowalna projektu:
129 234,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 59 435,40 zł). Ponadto montaż finansowy
zadania obejmuje środki umorzenia WFOŚiGW w wysokości 66 058,90 zł.
4. Realizacja projektu „MOGĘ! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku złap oddech”
5. - II edycja – (6 szt. oczyszczaczy powietrza; realizacja 2020/2021)
6. W dniu 22.07.2021 r. z WFOŚiGW w Katowicach zawarto umowę pożyczki na realizację zadania
„Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021–2023 – etap I na rok 2021”. Kwota
wykorzystanej pożyczki: 499 249,70 zł.
RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY „FENIKS”
W październiku 2021 roku dokonano końcowego odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności
energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury”. Zrealizowana inwestycja polegała na instalacji na budynku
RCK paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 33 kW. Dzięki wykonanej instalacji od października do końca
stycznia udało się wyprodukować energię elektryczną o łącznej mocy 2,41 MWh, co przełożyło się
w przybliżeniu na redukcję rachunków za ten okres o około 1400,00 zł. Dzięki realizacji inwestycji pn.
„Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury” w okresie od października do końca
stycznia przyczyniliśmy się do redukcji emisji CO2 o 2408,88 kg.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Realizacja projektu „Biblioteczni ekolodzy od najmłodszych lat” finansowanego przez Fundację Orlen,
skierowanego dla klas III, rydułtowskich szkół podstawowych.
OBSZAR STRATEGICZNY Nr 2 – PRZESTRZEŃ i ŚRODOWISKO
Pole operacyjne: Rozwój infrastruktury społecznej

REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1
w ramach modułu 3 programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (wartość zadania 100 000,00 zł,
w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 80 000,00 zł)
2. Program Aktywna tablica – dofinansowanie w roku 2021: 70 000,00 zł.
3. Zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” uzyskało dofinansowanie w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja 2021-2022. Wartość zadania dla i etapu:
3 592 885,72 zł, w tym dofinansowanie: 1 823 000,00 zł.
REFERAT INWESTYCJI
1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa piłkochwytu na boisku treningowym oraz modernizacja nagłośnienia
na Stadionie Miejskim „Naprzód” zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zmodernizowano
instalację nagłośnienia boiska za kwotę 29 156,41 zł. Na boisku treningowym wykonano piłkochwyt
o wysokości 5 m i długości 62 mb za kwotę 20 783,45 zł.
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2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wybieg dla psów „Psi kwadrat” przy ul. Adama Mickiewicza” zrealizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Powstał ogrodzony wybieg dla psów, z dwoma wejściami w postaci
tzw. śluz. Na terenie wybiegu znajdują się: ławki z oparciem, kosze na śmieci oraz kosze na psie odchody,
urządzenie zabawowe, tablice z regulaminem jak również przy wejściach tablice z nazwą wybiegu „Psi
kwadrat”. Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego wynosi: 51 038,72 zł.
3. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”. Planowany
termin zakończenia: rok 2022 rok. Wartość kosztorysowa zadania: 3 592 885,72 zł.
OBSZAR STRATEGICZNY Nr 2 – PRZESTRZEŃ i ŚRODOWISKO
Pole operacyjne: Ład przestrzenny

BIURO URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
1. Prowadzono prace związane z opracowaniem projektów:
1.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem
MP/1-Z/3, obejmującego teren pomiędzy ulicami: Strefa Gospodarcza, Orlovska, Nowa,
1.2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego
symbolem MP/11, obejmującego teren na północ od ul. Raciborskiej, pomiędzy granicą miasta
a ul. Piecowską,
1.3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem
MP/18 – pomiędzy ul. Adama Mickiewicza, Ofiar Terroru do linii kolejowej – teren przy byłym
szybie Leon III,
1.4. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2. Rada Miasta Rydułtowy podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania:
2.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem
MP/19, obejmującego teren pomiędzy ulicami: Orlovska, Marcina Strzody, Plebiscytowa,
Bohaterów Warszawy,
2.2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem
MP/20, obejmującego teren prawie całego miasta z wyłączeniem terenów objętych planami
MP/18, MP/19, MP/1-Z/3.
3. W ramach realizacji projektu "Przestrzeń do rozmowy-rozbudowany system konsultacji społecznych
w planowaniu przestrzennym" przeprowadzono pogłębione konsultacje społeczne dotyczące rozwiązań
planistycznych przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru oznaczonego symbolem MP/1-Z/3. Projekt finansowany był ze środków UE w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
4. Dokonano oceny aktualności opracowań planistycznych miasta Rydułtowy tj. obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
W roku 2021 wdrażane były określone zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Jednocześnie
wydłużony został okres obowiązywania dokumentu do 31.12.2023 r.
REFERAT INWESTYCJI
1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „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. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie terenu przy ul. Wojciecha Korfantego” został
utwardzony teren, wykonano płyty fundamentowe przeznaczone pod budowę 14 garaży jak również
ogrodzono 2 studzienki odgazowujące. Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego wynosi:
242 473,33 zł.
OBSZAR STRATEGICZNY Nr 2 – PRZESTRZEŃ i ŚRODOWISKO
Pole operacyjne: Bezpieczeństwo publiczne

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
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1. Przeprowadzanie zajęć na temat bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu oraz korzystania
z placu zabaw.
2. Spotkanie z policjantem oraz maskotką śląskiej policji Sznupkiem.
3. Wyjście na komisariat policji – nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
4. Poznanie najbliższego otoczenia dziecka – wyjście na spacery w obrębie przedszkola.
5. Założenie kolejnej kamery na budynku przedszkola, skierowanej na ogród i obejście przedszkola.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
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.
4. Spotkanie z policjantem, nauka przechodzenia przez pasy i poruszania się w ruchu drogowym.
5. Poznanie najbliższego otoczenia dziecka – wyjście i spacery w obrębie szkoły.
6. Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych miasto otrzymało środki na
realizację inwestycji: Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy – planowana
wartość inwestycji to 17 647 059,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 15 000 000,00 zł.
BIURO OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
1. Dotowanie jednostek OSP w celu udoskonalania procesów ratowniczo-gaśniczych oraz doposażania
w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Kwota dotacji: 32 000 zł (OSP Rydułtowy – 22 500 zł,
OSP Radoszowy – 17 500 zł).
2. 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
1. W celu zwiększenia atrakcyjności terenów dla zabudowy inwestycyjnej prowadzono prace związane
opracowaniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla:
1.1. obszaru oznaczonego symbolem MP/1-Z/3, obejmującego teren pomiędzy ulicami: Strefa
Gospodarcza, Orlovska, Nowa,
1.2. obszaru oznaczonego symbolem MP/18 – pomiędzy ul. Adama Mickiewicza, Ofiar Terroru do linii
kolejowej,
2. 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.
3. 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 2022.
REFERAT MIENIA KOMUNALNEGO I GEODEZJI
Na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczono 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:
1.1. zabudowy mieszkaniowo-usługowej
a) przy ul. Boh. Warszawy o łącznej pow. 0,1953 ha
b) przy ul. Raciborskiej o pow. 0,1488 ha
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c) przy ul. Spokojnej 2 działki o łącznej pow. 0,0639 ha
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. Gajowej o powierzchni 0,0892 ha,
2. pod zabudowę usług publicznych przy ul. ks. Bolesława Szyszki o powierzchni 0,0081 ha,
3. pod zabudowę usługową przy ul. Plebiscytowej o powierzchni 0,0065 ha (na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego),
4. pod zabudowę usługowa przy ul. Gen. Józefa Bema o powierzchni 0,1035 ha.
1.2.

OBSZAR STRATEGICZNY Nr 3 – ZARZĄDZANIE MIASTEM
Pole operacyjne: Współpraca z otoczeniem

REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Udział w projektach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dofinansowanych w ramach RPO
WSL na lata 2014-2020:
1.1. 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;
1.2. 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).
2. W związku z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji w dniu 25.06.2021 r. Burmistrz Miasta Rydułtowy
w imieniu 10 gmin (Gaszowice, Godów, Jejkowice, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rybnik,
Rydułtowy, Świerklany) podpisał umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na
opracowanie dokumentu analitycznego pn. „Ocena społeczno-gospodarczych skutków procesu wygaszania
kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego wraz z identyfikacją endogennych potencjałów
rozwojowych służących niwelacji tych skutków”. W dniu 25.11.2021 r. wpłynęła wersja końcowa
dokumentu.
3. W dniu 27.10.2021 r. podpisano porozumienie klastrowe pomiędzy gminami: Godów, Gorzyce,
Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy oraz firmą DOEKO GROUP Sp. z o.o. jako koordynatorem
Klastra Energii Ziemi Wodzisławskiej.
RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY „FENIKS”
W ramach międzynarodowej współpracy, w tym z gminami partnerskimi od 2021 r. realizowany jest projekt
„To nas łączy”, którego realizacja pomaga ponownie zacieśnić kontakty wzajemne pomiędzy społecznościami
i instytucjami partnerskich miast Rydułtowy i Orlova. Współpraca obu miast obejmowała wiele dziedzin
działalności z obszarów kultury, sportu i edukacji oraz prospołecznych. Projekt "To nas łączy" przypomina
o tym co wspólne ale i o tym co nas różni, pobudza ciekawość i zachęca do wzajemnego poznawania.
Działania w grupach polsko-czeskich odbywające się w Orlovej i Rydułtowach pomagają w nawiązywaniu
bliskich relacji wśród uczestników.
OBSZAR STRATEGICZNY Nr 3 – ZARZĄDZANIE MIASTEM
Pole operacyjne: Standaryzacja procesów

REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Miasto Rydułtowy otrzymało wsparcie w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020
w wysokości 3 521 346,00 euro. w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał Miasta
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Rydułtowy”, nastąpi w latach 2021-2024 realizacja wybranych przedsięwzięć ujętych w dwóch
dokumentach planistycznych Miasta Rydułtowy:
1.1. Planu Rozwoju Lokalnego,
1.2. 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).
OBSZAR STRATEGICZNY Nr 3 – ZARZĄDZANIE MIASTEM
Pole operacyjne: Nowoczesna administracja samorządowa

REFERAT REWITALIZACJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
W dniu 02.03.2021 r. zawarta została umowa uczestnictwa Miasta Rydułtowy w projekcie: „Śląskie
samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet II "Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki
i edukacji", Działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne". Projekt przewiduje wsparcie
szkoleniowo-doradcze związane z zapewnieniem dostępności urzędów dla osób z niepełnosprawnościami.
W dniu 05.05.2021 r. zawarty został aneks do umowy. Zmianie uległa forma szkoleń z uwagi na pandemię
COVID-19.
REFERAT INWESTYCJI
Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta-etap III”. Wartość
kosztorysowa zadania 207 000,00 zł. Termin zakończenia: rok 2022.

Podsumowanie:
Zgodnie z art. 10e pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 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 Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rydułtowy
na lata 2021-2027
1. Pełna nazwa strategii
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rydułtowy na lata 2021-2027
2. Akt prawny (uchwała), którym strategia została przyjęta
Uchwała nr 27.263.2021 z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Rydułtowy na lata 2021-2027
3. Cel przyjęcia strategii
Cele strategiczne:
1. Integracja społeczna - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego (bezrobocie, ubóstwo,
bezdomność).
2. Wspieranie rodzin i dzieci w mieście Rydułtowy.
3. Redukowanie problemu uzależnień w mieście Rydułtowy
4. Wspieranie i aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych w mieście Rydułtowy.
4. Data ostatniej ewaluacji
31.12.2021r.
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie strategii
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach strategii w 2021 roku:
Realizacja celów określonych w strategii ze wskazaniem podmiotu realizującego oraz określonego działania
i liczby osób biorących w niej udział:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wpłynęło 18 wniosków (w tym 2 kobiety, 16 mężczyzn), wydano 27 skierowań do biegłego sądowego
w zakresie uzależnienia, wdano w tym zakresie 7 opinii, skierowano 4 wnioski do sądu w tym zakresie.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej (z uwagi na stan epidemii ograniczono liczbę realizowanych imprez
środowiskowych)
 zorganizowano imprezę środowiskową – „Dzień dziecka” i impreza integracyjna z wychowankami
świetlicy „Tacy sami”
Komisariat Policji w Rydułtowach
 podjął następujące działania: 339 interwencji domowych oraz założono 52 Niebieski Karty.
Straż Miejska w Rydułtowach podjął następujące działania:
15 prelekcji z dziećmi i młodzieżą w zakresie przeciwdziała przemocy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach podjął następujące działania:
 od 27 czerwca 2012r. porad i konsultacji oraz pomocy psychologicznej udziela psycholog, który obsługuje
telefon zaufania (czynny w każdą środę od 14.30- 15.30).
 w 2021r. z pomocy psychologicznej skorzystało 16 osób:
a) 12 osób skorzystało z konsultacji psychologicznych,
b) 4 osoby regularnie korzystały z terapii indywidualnej,
c) żadna rodzina nie korzystała z terapii rodzinnej.
W realizację powyższego programu wpisują się następujące projekty:
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.
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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. –
30.08.2021r.)
W ramach trwałości projektu w roku 2021 kontynuowane były następujące działania:
1. Kontynuowane było zatrudnienie asystenta rodziny, który udziela wsparcia 10 rodzinom.
2. Klub seniora prowadzony przez NGO - „Moje Miasto” wybrana 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).
Osiągnięte wskaźniki:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie –
55 osób.
2. Liczba osób wieku 50 lat i więcej objęte wsparciem w programie – 48 osób
3. Liczba nowopowstałych miejsc integracji dla seniorów – 1 miejsce
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 os. objętych asystenturą,
10 rodziców i 10 dzieci w klubie w CUS, 10 dzieci objętych pracą podwórkową. Projekt realizowany jest od
01.09.2018 r. do 30.04.2020 r. (aneksem wydłużony do 29.07.2020 r., obecnie trwałość projektu od
30.07.2020 r. do 29.03.2022r.)
W trwałości projektu w roku 2021 kontynuowane były następujące działania:
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. Działało Centrum Usług Społecznych adresowane do mieszkańców os. Karola, zlokalizowane w budynku
Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bema 126c. w ramach którego realizowane było
następujące działanie:
2.1. 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 zamieszkujących na os. Karola
i okolicy, a który proponuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Podejmowane działania
miały charakter sportowo-rekreacyjnym, kulturalny oraz artystyczny, polegały również na
wspólnym odrabianiu lekcji szkolnych oraz zajęcia wyrównawczych. Działalność klubu
propagowała pozytywne wzorce zachowań, umiejętność funkcjonowania w grupie. Klub działa
20h zegarowe tygodniowo (średnio 5 dni/ tygodniowo po 4h zegarowe).
Osiągnięte wskaźniki:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie48 osób
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 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 01.02.2019r. do 30.04.2021r. (wydłużony do 30.11.2021 r.). Wzmocnieniem
zawodowym zostanie objętych 10 osób, ze wskazanej grupy 15 osób będących uczestnikami projektu.
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W ramach projektu w roku 2021:
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.
Animator organizował dla społeczności spotkania animacyjne polegające na wspólnym opracowaniu potrzeb
i zasobów grupy/otoczenia. Efektem jego działania było zorganizowanie 3 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. Przeprowadzono
inicjatywę lokalną w rakach której uczestnicy zadecydowali o wykonaniu nasadzeń na terenie ROSIRu (teren
przylegający do Klubu dla dzieci i młodzieży), zakupiono ławki ze stolikami. Zrealizowano:
1. Warsztaty z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej – 60 godzin lekcyjnych.
2. Warsztaty zarządzania czasem i budżetem domowym – 40 godzin lekcyjnych.
3. Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku – 18 godzin lekcyjnych.
4. Cykl 5 spotkań edukacyjnych profilaktyka zdrowia i pierwsza pomocy – 15 godzin zegarowych.
5. „Nordic Walking”- marsz po zdrowie i poprawę sprawności fizycznej – 20 godzin zegarowych.
6. Zajęcia fotograficzne połączone z konkursem fotograficznym – 20 godzin lekcyjnych.
7. Kino na świeżym powietrzu – zrealizowano 2 seanse na terenie rydułtowskiej tężni.
8. Kurs komputerowy dla 10 uczestników – 60h lekcyjnych.
9. Kurs ogrodnik terenów zielonych dla 10 osób – 120 godzin lekcyjnych
10. Staż zawodowy dla 10 osób (przystąpiło 8 osób) – 4 miesiące
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3. Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów do 30 grudnia 2023 roku
1. Pełna nazwa strategii
Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów do 30 grudnia 2023 roku
2. Akt prawny (uchwała), którym strategia została przyjęta
Uchwała nr 30.289.2021 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia okresu
obowiązywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Rydułtów do 31 grudnia 2023 roku” będącego aktualizacją
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Rydułtów – aktualizacja na lata 2015-2020”.
3. Cel przyjęcia strategii
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
Monitoring: luty 2022 (za rok 2021). Ewaluacja: kwiecień 2019
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie strategii
Referat Rewitalizacji i Funduszy Zewnętrznych

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach strategii w 2021 roku:
Sprawozdanie monitoringowe przeprowadzone w lutym 2022 wykazało realizację w roku 2021
poszczególnych zadań umieszczonych w w/w dokumencie:
1. Rewitalizacja pogórniczego osiedla „Kolonia Karola” przy ulicy Generała Józefa Bema w Rydułtowach –
projekt zakończony w 2020 roku.
2. Poprawa efektywności energetycznej Budynku sali sportowej przy ul. Generała Józefa Bema
w Rydułtowach - projekt zakończony w 2018 roku.
3. „Szansa” - program aktywizacji społecznej i zawodowej na terenie osiedla Karola w Rydułtowach
3.1. Zakres podzielono na dwa projekty:
a) część związana z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej (klubu) ujęta została w projekcie
„Droga do sukcesu - program wsparcia rodzin zamieszkujących lokale socjalne przy ulicy Barwnej
w Rydułtowach” – projekt realizowany w latach 2018-2020 w ramach działania 9.2.2 RPO
WSL na lata 2014-2020.
b) część dotycząca działań środowiskowych ujęta jest w projekcie „Szansa - program aktywizacji
społecznej i zawodowej na terenie Osiedla Karola w Rydułtowach” – projekt realizowany
w latach 2019-2021 w ramach działania 9.1.2. RPO WSL na lata 2014-2020.
Wydatki w roku 2021: 301 298,50 zł. Osiagniete wskaźniki: Liczba środowisk objętych
Programem Aktywnosci Lokalnej: 1, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie: 32, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczacych w kształceniu lub szkoleniu,
zdobywajacych kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzacymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu: 12.
4. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Osiedle Karola 21 (tzw. KONSUM)
Wydatki poniesione w roku 2021: 15 621,00 zł.
Opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację aplikacyjną. Do WFOŚiGW w Katowicach
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko złożono w dniu 28.05.2021 r.
wniosek o dofinansowanie projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego –
Osiedla Karola 21 w Rydułtowach”. Koszty kwalifikowane projektu: 1 070 803,45 zł, w tym
planowane dofinansowanie: 910 182,93 zł.
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5. Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją
Wydatki w roku 2021: 5 423 492,93 zł.
W dniu 31.12.2021 r. podpisany został protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.
Osiągnieto następujące wskaźniki: liczba zmodernizowanych budynków:9, Liczba zlikwidowanych
indywidualnych źródeł ciepła: 36, Liczba korzystajacych ze wspartej infrastruktury: 165.
6. Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym „Machnikowiec” - utworzenie miejsca usług społecznych
Wydatki w roku 2021: 888 655,94 zł.
W roku 2020 zakończono roboty budowlane związane z I etapem zadania.
W ramach II etapu zadania w dniu 28.04.2020 r. zawarta została umowa na dofinansowanie projektu
w ramach RPO WSL poddziałanie 10.3.2. Opracowana zostala dokumentacja techniczna, trwają roboty
budowlane związane z zagospodarowaniem terenu w ramach II etapu.
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 przedmiotowego zadania w z uwagi na trudności w pozyskaniu grupy docelowej.
13. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci szkolnych - klub „Bielik”
Wydatki w roku 2021: 122 600,00 zł. W 2021 roku w zajęciach brało udział 46 dzieci.
W ramach zadania na Osiedlu Orłowiec prowadzony jest klub „Bielik” czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15.00 do 19.00. Dzieci otrzymują pomoc przy odrabianiu szkolnych prac domowych,
rozwijają swe zainteresowania, ćwiczą swoje relacje w grupie równiesniczej i w rodzinie.
14. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci 2-4 letnich nie objętych wychowaniem przedszkolnym „OGNISKOWE ISKIERKI” przy klubie „Bielik”.
Wydatki w roku 2021: 0,00 zł.
Zgodnie z Projektem Organizacyjnym Ogniska Pracy Pozaszkolnej na rok 2020/2021 zajęcia zostały
zawieszone z dniem 01.09.2020 r.
15. 15. Festyn rodzinny współorganizowany ze Spółdzielnią Mieszkaniową Orłowiec - “O uśmiech dziecka”
Wydatki w roku 2021: 2 193,00 zł. Festyn zorganizowany został w pierwszy weekend czerwca. Impreza
obejmowała blok gier i zabaw dla dzieci, a także konkursy i turnieje oraz wydarzenia artystyczne.
16. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci szkolnych - klub „Orlik”
Wydatki w roku 2021: 126 900,00 zł. w 2021 roku w zajęciach wzięło udział 4 dzieci z Osiedla Karola.
W ramach zadania wśród bloków przy ul.Plebiscytowej prowadzony jest klub „Orlik” czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Dzieci otrzymują pomoc przy odrabianiu
szkolnych prac domowych, rozwijają swe zainteresowania, ćwiczą swoje relacje w grupie rówieśniczej.
17. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci 2-4 letnich nie objętych wychowaniem przedszkolnym „OGNISKOWE ISKIERKI” przy klubie „Orlik”.
Wydatki w roku 2021: 0,00 zł.
Zgodnie z Projektem Organizacyjnym Ogniska Pracy Pozaszkolnej na rok 2020/2021 zajęcia zostały
zawieszone z dniem 01.09.2020 r.
18. Festyn rodzinny „U nas na Śląsku”. Zadanie nie było realizowane w 2021 roku.
19. Konkurs dotacji dla organizacji pozarządowych
W roku 2021 Burmistrz Miasta Rydułtowy nie ogłosił otwartych konkursów ofert na zadania publiczne
w tej dziedzinie.
20. Utworzenie spółdzielni socjalnej w Rydułtowach
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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
Wydatki w roku 2021: 26 820,00 zł. W 2021 roku w zajęciach wzięło udział 131 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.
Podsumowanie:
Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów do 31 grudnia 2023 roku
Aktualny stan wdrażania projektów zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rydułtów do
31 grudnia 2023 roku należy ocenić pozytywnie. Główne założenia programu są osiągane.
Na 22 przedsięwzięcia podstawowe ujęte w LPR w roku 2021 realizowanych było 7. Łączne wydatki
w roku 2021 z tego tytułu wyniosły: 6 907 581,37 zł. Dotychczas w pełni zakończono 11 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. Roczny program współpracy Miasta Rydułtowy z organizacjami
pozarządowymi
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 (uchwała), którym program został przyjęty
Uchwała nr 23.234.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2020 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
2021
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 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
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 ostatniej ewaluacji
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. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (do dnia 31.08.2021 r.)
Biuro ds. Stowarzyszeń i Promocji (od dnia 1.09.2021 r.)

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 roku:
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formie finansowej oraz
pozafinansowej:
Finansowe formy współpracy:
 powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 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.
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 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,
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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.
Podstawa prawna:
 zarządzenie nr 6.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie pomocy
społecznej, którego realizacja przewidziana jest w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.;
 zarządzenie nr 7.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie kultury i sztuki
pn. „Letnie koncerty na rynku”;
 zarządzenie nr 8.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie kultury i sztuki
pn. „Rydułtowski Festiwal Stowarzyszeń”;
 zarządzenie nr 9.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu 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 rozpoczyna się w I półroczu 2021 roku;
 zarządzenie nr 10.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2021 roku;
 zarządzenie nr 77.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie kultury i sztuki
pn. „Letnie koncerty na rynku”;
 zarządzenie nr 78.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury i sztuki,
zdrowia, których realizacja rozpoczyna się w I półroczu 2021 roku;
 zarządzenie nr 100.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2021 roku;
 zarządzenie nr 101.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie profilaktyki
uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, których realizacja rozpoczyna się
w I półroczu 2021 roku;
 zarządzenie nr 191.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury i sztuki,
sportu i rekreacji, zdrowia, profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
których realizacja rozpoczyna się w II półroczu 2021 roku;
 zlecanie zadań na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie [tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursowej];
Pozafinansowe formy współpracy:
Strona 42 /177

Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2021 rok

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,
 inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych
w sferze zadań publicznych
 promocja działalności organizacji pozarządowych poprzez umożliwienie im publikowania istotnych
wiadomości, komunikatów w gazecie lokalnej oraz na stronie internetowej Miasta,
 udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się o środki spoza
budżetu Miasta,
 organizacja 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.
Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy, jedną z form współpracy z organizacjami pozarządowymi była
organizacja konkursu na „Rydułtowika Roku” oraz wyłonienie laureata tytułu „Rydułtowik Roku”. Tytuł
„Rydułtowika Roku” nadawany był za dany rok kalendarzowy, w celu uhonorowania osób, które przez swoją
działalność, w tym w zakresie wolontariatu, szczególnie zasłużyły się dla Miasta Rydułtowy. Miasto,
w drodze Zarządzenia Burmistrza, powołało Komisję, której celem było zaopiniowanie zgłoszeń kandydatów
do tytułu za rok 2020. Do udziału w pracach Komisji zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji
pozarządowych (żadna z organizacji nie zgłosiła swojego kandydata do prac w Komisji opiniującej). Część
działań związanych z przeprowadzeniem procedury konkursowej oraz uhonorowaniem laureata została
zlecona organizacji pozarządowej.
W roku 2021 rozpoznano wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Zarządzeniem nr 213.BOK.P.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny wniosku Stowarzyszenia MOJE
MIASTO o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej o nazwie: Malachitowy ROG”, Burmistrz
Miasta Rydułtowy przyjął do realizacji ww. przedsięwzięcie. Na mocy ww. zarządzenia realizację wniosku
powierzono naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Miejskiej.


Podsumowanie:
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 został przyjęty uchwałą nr 23.234.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22
października 2020 r. Głównym celem Programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców
Miasta oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi. Współpraca Miasta z organizacjami
pozarządowymi realizowana była w formie finansowej (powierzanie lub wspieranie wykonania zadań
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji) oraz
pozafinansowej (m. in. wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności,
konsultowanie projektów aktów normatywnych, promocja działalności organizacji pozarządowych).
Zakres zadań obejmował wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ww. ustawy,
a dotyczących zadań o charakterze gminnym. Współpraca odbywała się w oparciu o zasady
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
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5. Program zdrowotny pn. „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 (uchwała), 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
Cel główny:
Celem głównym Programu zdrowotnego jest zapewnienie adresatom programu możliwości kontynuowania
procesu rehabilitacji po wykorzystaniu gwarantowanych świadczeń zdrowotnych i korzystania
z ponadstandardowych form wieloprofilowego leczenia, rehabilitacji i usprawniania.
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 ostatniej ewaluacji
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu przez Świadczeniodawcę (tj. Wodzisławski
Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży) za rok 2021 – zgodnie z umową do dnia 15.01.2022 r. (data
wpływu – 12.01.2022 r.)
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 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;
Częstotliwość – 1 raz w tygodniu dla jednego dziecka - zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia
specjalistyczne;
 Czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 5 miesięcy.
 Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych (zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez
Świadczeniodawcę) - 156
Ośrodek Dzienny – zasady udzielania świadczeń zdrowotnych:


Strona 44 /177

Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2021 rok

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;
 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.
 (Świadczenia realizowane obecnie w ramach działającego ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego,
będącego niepubliczną placówką oświatową, otrzymującą dotację ze Starostwa Powiatowego).
Grupowe Zajęcia Korekcyjne:
 Odbiorcy świadczeń: dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat;



Częstotliwość – 1 raz 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.
 Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych (zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez
Świadczeniodawcę) – 128
 Na realizację programu w roku 2021 przeznaczono kwotę 45 000,00 zł, a wyłonionym w drodze konkursu
Świadczeniodawcą był Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
Podstawa prawna:
 Zarządzenie nr 168.BOK.FB.2021 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia
dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rydułtowy” w 2021 roku


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 2021 r. wyłonionym w drodze konkursu
świadczeniodawcą był Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Na program
przeznaczono środki w wysokości 45 000,00 zł.
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6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2024
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028
1. Pełna nazwa programu
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2028
2. Akt prawny (uchwała), którym program został przyjęty
Uchwała Rady Miasta Rydułtowy nr 29.280.2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata 2021- 2024 z uwzględnianiem perspektyw do roku 2028”
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. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, w celu realizacji polityki ochrony środowiska obowiązkiem organu wykonawczego gminy jest
sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska.
4. Data ostatniej ewaluacji
W roku 2021 wykonano Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata
2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 za lata 2019-2020.
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Referat Ochrona Środowiska i Gospodarki Odpadami

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 roku:
Program ochrony środowiska to dokument, który stanowi podstawę polityki ochrony środowiska Miasta
Rydułtowy w latach 2021-2024, z uwzględnieniem perspektywy na lata następne do 2028 roku. w ramach
Programu dokonano oceny sytuacji Miasta w zakresie dziesięciu obszarów przyszłej interwencji: (1)
ochrona klimatu i jakości powietrza, (2) zagrożenia hałasem, (3) pola elektromagnetyczne, (4)
gospodarowanie wodami, (5) gospodarka wodno-ściekowa, (6) zasoby geologiczne, (7) gleby, (8)
gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, (9) zasoby przyrodnicze, (10) zagrożenia
poważnymi awariami. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, iż:
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2028” zawiera podstawowe informacje na temat aktualnego stanu środowiska na terenie miasta
Rydułtowy, analizę silnych i słabych stron oraz szans, zagrożeń i problemów w ww. obszarach interwencji.
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.
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 2023 zostanie sporządzony raport z realizacji Programu Ochrony
Środowiska za lata 2021 i 2022. Niemniej na potrzeby wykonania Raportu o stanie gminy pozyskano
wstępne informacje o realizacji zadań wskazanych w Programie, a wykonanych w roku 2021.
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.
Miasto udziela wsparcia finansowego w walce z niską emisją skierowanego bezpośrednio do mieszkańców.
W ramach zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła z budżetu Miasta udzielono 39 dotacji w tym:
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do 10 kotłów gazowych, 1 kotła na pellet, 1 pompy ciepła, 1 ciepłociągu oraz 26 kotłów na paliwo stałe
klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2021.
Dodatkowo z Programu ograniczania emisji na terenie Miasta Rydułtowy udzielono 165 dotacji, w tym na
89 kotłów na paliwo stałe klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2021, 12 kotłów na pellet, 46 kotłów gazowych,
1 ciepłociąg, 17 pomp ciepła.
W ramach projektu „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy” udzielono dotacji do 125 instalacji
fotowoltaicznych, 17 instalacji solarnych, 7 pomp c.w.u. oraz 74 kotłów na pellet
Subregion Zachodni Województwa Śląskiego kontynuował realizację programów:

„Łączymy z energią”
Udzielono dotacji do 30 instalacji fotowoltaicznych, 6 pomp ciepła do c.w.u oraz 37 kotłów na pellet;
„Gmina z dobrą energią”
Udzielono dotacji do 4 instalacji fotowoltaicznych, 6 kotłów gazowych oraz 2 kotłów na pellet.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zrealizowano następujące
zadania:
1. Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach to
zadanie w trakcie realizacji. w roku 2021 zakończono termomodernizację wraz z wymianą źródeł
ciepła na budynkach przy ul. Gen. Józefa Bema 103a, Radoszowskiej 123, Barwnej 1 oraz
termomodernizację budynku przy ul. Plebiscytowej 37.
2. Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz
z termomodernizacją – zakres rzeczowy zadania został zakończony. Wykonano kompleksową
termomodernizację 9 budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej.
3. Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego na Osiedlu Karola 21 w Rydułtowach –
złożono wniosek o dofinansowanie.
4. Modernizacja ul. Nowej/poprawa układu komunikacyjnego – złożono wniosek do Ministra
Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Wodzisławskiego w sprawie udzielenia zgody na
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Czyste Powietrze w 2021 roku prowadzony był przez Miasto
Rydułtowy. Miasto podpisało 20 stycznia 2021 r. Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Punkt został uruchomiony 1 lutego 2021 r. i funkcjonuje do
nadal. w 2021 roku za pośrednictwem Urzędu Miasta do WFOŚiGW przekazano 383 wnioski
o podstawowym poziomie dofinansowania oraz 61 wniosków o podwyższonym stopniu dofinansowania.
Z pomocy przy rozliczeniu skorzystało w gminnym punkcie 169 właścicieli budynków jednorodzinnych.
Poza zadaniami polegającymi na finansowym lub merytorycznym wsparciu mieszkańców z walką z niską
emisją prowadzone 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 2021 dokonano 178 kontroli
i interwencji w zakresie spalania odpadów. Nałożono 4 mandaty karne oraz udzielono 9 pouczeń.
Na bieżąco monitorowany jest stan jakości powietrza za pomocą czujnika Airly.
Kolejnym obszarem interwencji, w którym zostały wykonane zadania jest gospodarka wodno-ściekowa
oraz gospodarowanie wodami. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wodzisławiu
Śląskim wybudowało sieć wodociągową przy ul. Niewiadomskiej II etap (178 mb), ul. Nowej, Orlovskiej oraz
Strefie Gospodarczej (695 mb) oraz wybudowało sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Pietrzkowickiej (988
mb), Niwki-Pietrzkowickiej (538 mb), dodatkowo przebudowano sieć kanalizacji przy ul. Podleśnej (59 mb).
W ramach przedmiotowych celów Miasto w roku 2021 realizowało zadanie polegające na udzielaniu dotacji
do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
W analizowanym roku, przy wsparciu programu zabudowanych zostało 5 nowych przydomowych
oczyszczalni ścieków. Ponadto prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych (na dzień
31 grudnia 2021 r. - 1306 szt.) i przydomowych oczyszczalni ścieków (na dzień 31 grudnia 2021 r. - 195
szt.). Poza wsparciem finansowym Mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na stronie
urzędowej na bieżąco informowano mieszkańców, czy woda w badanym zakresie spełnia wymagania
stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z otrzymywanymi orzeczeniami od
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim. Ponadto realizowane są
również zadania prewencyjne mające na celu likwidację nielegalnych odprowadzeń ścieków do cieków
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wodnych lub do ziemi tzn. kontrole właścicieli nieruchomości. w roku 2021 wykonano 184 kontroli
i interwencji, nałożono 12 mandatów karnych oraz udzielono 16 pouczeń.
Gospodarowanie odpadami to kolejny obszar interwencji, w którym wykonano zadanie polegające na
udzieleniu dotacji z budżetu miasta na realizację inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego
lub elewacji wykonanej z wyrobów zawierających azbest. Unieszkodliwiono łącznie 21,3 Mg wyrobów
zawierających azbest z 11 nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy za łączną kwotę
20 196 zł.
Pozostałymi zadaniami realizowanymi w celu eliminacji wyrobów zawierających azbest jest bieżące
uzupełnianie bazy azbestowej (https://www.bazaazbestowa.gov.pl/). Jest to narzędzie informatyczne, które
polega na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest, dostępne dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Baza ta jest uzupełniana w każdym
przypadku m.in. realizacji usługi likwidacji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie przez
wybraną firmę.
Realizacja gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które obejmują:
1. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3. obsługi administracyjnej systemu,
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Ponadto z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa również koszty
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych w następującym
zakresie: wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
zgodnie z zasadami określonymi w uchwale w sprawie 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; wyposażenie właścicieli
nieruchomości w pojemniki do zbierania żużli i popiołów z budynków ogrzewanych paliwem stałym (od
września 2014 roku).
Koszty usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u wyniosły 545 953,89 zł.
Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 6 584 187,25 zł i były wyższe od
osiągniętych dochodów o 435 119,56 zł.
Ponadto na bieżąco w elektronicznym rejestrze prowadzona jest ewidencja umów na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, pozwalająca uszczelnić system
gospodarki odpadami komunalnymi.
W obszarze zasoby przyrodnicze opracowano opinię dendrologiczną w zakresie 5 pomników przyrody.
Z opinii wynika, iż drzewa pomnikowe wymagają przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych (buki
pospolite obok tunelu oraz dąb szypułkowy przy ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera do czerwca 2022 r., dąb
szypułkowy przy ul. Ojca Augustyna Kordeckiego do końca września 2022r., klon pospolity przy
ul. Romualda Traugutta (obok Willi) do września 2023 r.). Zabiegi pielęgnacyjne polegać będą na wykonaniu
cięć sanitarnych oraz prześwietlająco-korekcyjnych, poprawią statykę drzew, przywrócą symetrię koronom
drzew. Szczegółowo ww. zabiegi pielęgnacyjne drzew zostały opisane w Uchwale Rady Miasta
nr 36.359.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych pomników przyrody.

Podsumowanie:
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 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2028 dotyczą następujących obszarów interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza,
Gospodarowanie wodami, Gospodarka wodno-ściekowa, Gospodarka odpadami i zapobieganie
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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 poza wsparciem finansowym bezpośrednio
skierowanym do lokalnej społeczności mieszkańcy mogli skorzystać z pomocy Gminnego Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego „Czyste Powietrze”, w którym osoby zainteresowane uzyskaniem
dofinansowania w ramach rządowego Programu „Czyste Powietrze” mogły uzyskać pomoc
w wypisaniu wniosku o dofinansowanie oraz rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
Analizując pozyskane dane można zauważyć, że podejmowane przez Miasto Rydułtowy działania mają
na celu poprawę stanu całości środowiska naturalnego występującego na terenie miasta
i podejmowane są w stosunku do każdego elementu środowiska przyrodniczego, ze szczególnym
uwzględnieniem jakości powietrza.
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7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Rydułtowy w 2021 roku
1. Pełna nazwa programu
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Rydułtowy w 2021 roku
2. Akt prawny (uchwała), którym program został przyjęty
Uchwała nr 25.244.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rydułtowy
w 2021 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 ostatniej ewaluacji
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Rydułtowy przyjmowany jest uchwałą na dany rok kalendarzowy
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 roku:
Na podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej, znajdującej się przy ul. Majątkowej 42 w Rybniku przeprowadzono działania, które obejmowały
wyłapywanie, przewiezienie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku. Podmiot prowadzący
schronisko dla zwierząt w ramach umowy, zobowiązany był również do zapewnienia przetrzymywanym
zwierzętom podstawowych warunków sanitarno-bytowych oraz w razie potrzeby pomocy lekarskoweterynaryjnej. 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 2021
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Miasto posiadało również umowę na usypianie ślepych miotów, które w razie zgłoszenia byłoby realizowane
w zakładzie leczniczym dla zwierząt, na podstawie umowy zawartej z Michałem Karaskiem prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny „INTERVET” Michał Karasek z siedzibą przy
ul. Celnej 51 w Gołkowicach. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma
możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. w roku 2021 nie zlecano wykonania ww. 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 11 szt. wolno żyjących kotów. Zabiegi wykonane na podstawie umowy zawartej z Ewą
Zygmunt-Wieczorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny „Ewawet” Ewa
Zygmunt-Wieczorek.
Miasto posiadało umowę z gospodarstwem rolnym przy ul. Marcina Strzody 19 w Rydułtowach w zakresie
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich czasowo odebranych od właścicieli lub opiekunów na
podstawie decyzji Burmistrza Miasta Rydułtowy lub w przypadku stwierdzenia bezdomności zwierząt
gospodarskich z terenu miasta. w roku 2021 nie było tego typu interwencji.
Zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane było na podstawie umowy zawartej z zakładem leczniczym tj. Gabinet
Weterynaryjny „INTERVET” Michał Karasek z siedzibą przy ul. Celnej 51 w Gołkowicach. w ramach
ww. umowy w roku 2021 zrealizowano 2 zgłoszenia.

Podsumowanie:
W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Rydułtowy w 2021 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 2021 r. z terenu miasta przyjęto 43 zwierzęta do
schroniska. Wykonano 9 zabiegów sterylizacji i 5 zabiegów kastracji.
2. sterylizację i kastrację 11 wolno żyjących kotów na podstawie umowy zawartej z Ewą ZygmuntWieczorek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Weterynaryjny „Ewawet” Ewa
Zygmunt-Wieczorek;
3. zgłoszenia 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 2021 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 (uchwała), 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 ostatniej ewaluacji
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. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Wydział Rozwoju Miasta | Biuro Urbanistyki i Architektury

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 roku:
PRIORYTET i - REWALORYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JAKO ELEMENT ROZWOJU SPOŁECZNO
– GOSPODARCZEGO GMINY
REFERAT INWESTYCJI
Zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą: ”Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola
w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją”, które obejmuje kompleksową
termomodernizację 9 budynków zlokalizowanych na Osiedlu Karola. Odbiór końcowy robót na zadaniu
nastąpił w dniu 31.12.2021 r. w roku 2021 poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia
w wysokości: 5 423 492,93 zł. w ramach zadania wykonano:
1. budowę nowych wiatrołapów (w miejscach wskazanych w dokumentacji),
2. docieplenie ścian zewnętrznych,
3. wykonanie iniekcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
4. wykonanie okładzin z płytek elewacyjnych imitujących cegłę oraz kamień,
5. montaż budek lęgowych,
6. wymianę podłóg i posadzek w mieszkaniach (w miejscach wskazanych w dokumentacji)
7. wymianę konstrukcji dachów głównych i dachów wiatrołapów wraz z ich dociepleniem,
8. przebudowę kominów ponad dachem,
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9. nowe pokrycie dachu głównego i wiatrołapów blachodachówką wraz z obróbkami blacharski,
10. częściową wymianę stolarki okiennej (zgodnie z dokumentacją projektową),
11. wymianę parapetów zewnętrznych,
12. wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej,
13. wewnętrzne instalacje c.o,
14. wewnętrzne instalację c.w.u i z.w.u,
15. instalację elektryczną,
16. instalację odgromową,
17. przyłącza ciepłownicze do budynków
18. likwidację indywidualnych źródeł ciepła w 36 mieszkaniach,
19. podłączono budynki do sieci ciepłowniczej.
W budynkach wykonano instalację elektryczną do zasilania pomp odprowadzania wód gruntowych a tam
gdzie zachodziła konieczność, zamontowano ww. pompę

REFERAT REWITALIZACJI i FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. W ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy
zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyraził
zgodę na uznanie kosztów robót dodatkowych w wysokości 111 420,30 zł jako kwalifikowalne
w projekcie. Dnia 28.05.2021 r. został zawarty aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu.
W wyniku podpisania aneksu zwiększeniu uległa łączna kwota dofinansowania dla projektu:
współfinansowanie UE: 4 866 900,06 zł, budżet państwa: 486 690,01 zł. W dniu 30.06.2021 r.
przesłano wniosek o płatność końcową – wnioskowana kwota refundacji to 391 300,27 zł. Na rachunek
Urzędu Miasta w dniach 11.01.2021 r. i 14.01.2021 r. wpłynęła refundacja środków w wysokości
1 483 328,90 zł.
2. W związku z realizacją projektu RPO WSL: „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola
w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” w dniu 09.07.2021 r. podpisany został aneks
o dofinansowanie projektu. Zaktualizowane koszty kwalifikowane wynoszą: 4 876 402,74 zł, w tym
dofinansowanie UE: 4 144 942,33 zł i dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 487 640,27 zł.
W dniu 29.09.2021 r. przesłano wniosek o płatność pośrednią - wnioskowana kwota refundacji:
3 091 215,10 zł, która wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta w dniu 18.11.2021 r.
3. W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych
w Rydułtowach” zawarty został w dniu 17.11.2021 r. aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
wydłużający okres kwalifikowalności wydatków do 30.09.2023 r. W dniu 17.02.2021 r. na rachunek
Urzędu Miasta wpłynęła refundacja w wysokości 76 854,80 zł. Z uwagi na zmianę proporcji kosztów
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zaistniała konieczność zwrotu części otrzymanego
dofinansowania. W dniu 18.05.2021 r. dokonało zwrotu części środków wypłaconej refundacji
w wysokości 3 854,74 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w wysokości 77,00 zł.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. poinformowało o przyjęciu rozliczenia
otrzymanego przez Miasto Rydułtowy dofinansowania ze środków PFRON na realizację przedsięwzięcia:
„Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Rydułtowy do potrzeb osób z niepełnosprawnością” ze środków
PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Prowadzono bieżące utrzymanie miejsc pamięci i mogił wojennych. Dotacja w wysokości 1 500,00 zł na
bieżące utrzymanie mogił została udzielona przez Wojewodę Śląskiego.
PRIORYTET II - OCHRONA i ŚWIADOME KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
BIURO URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
1. Opracowano karty ewidencyjne zabytku dla:
1.1. budynku rozdzielni elektrycznej przy byłym szybie Leon III,
1.2. budynku po stacji (hala sprężarek przy byłym szybie Leon III) oraz budynku po maszynie
wyciągowej.
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2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rydułtowy nr 64.UR.P.2021 z dnia 8 marca 2021 w sprawie zmiany
Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rydułtowy włączono budynki, dla których opracowano karty, do
Gminnej Ewidencji Zabytków

PRIORYTET III - BADANIE i DOKUMENTACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ PROMOCJA
I EDUKACJA SŁUŻĄCA BUDOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
1. Zwiedzanie Izby Pamięci – budynek byłej wagi. Poznanie tradycji kopalni Rydułtowy,
2. Zwiedzanie Izby Tradycji Śląskiej prowadzonej przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Ludności
Pochodzenia Niemieckiego – Rydułtowy,
3. Spotkanie z górnikami
4. Konkurs Szkolny wiedzy o Rydułtowach i Patronie Szkoły Karolu Miarce, realizowany metodą Projektów
edukacyjnych,
5. „Śląsk to moja mała Ojczyzna” – zajęcia z uczniem zdolnym,
6. Autorskie scenariusze akademii rocznicowych oraz audycji, które dotyczą zagadnień związanych
z historią Polski, Regionu i Świata
7. Wojewódzki Konkurs na okolicznościową gazetkę z okazji 100. rocznicy wybuchu i Powstania Śląskiego
8. Zajęcia kształtujące kreatywność – „Tu wszędzie jest Polska” – dla klas VIII.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
1. Organizacja klasowych i szkolnych uroczystości związanych ze śląskimi tradycjami (śląskie potrawy,
wigilia na Śląsku, Barbórka).
2. Organizacja wycieczek do lokalnych miejsc pamięci, m. in. na Ścieżkę Powstań Śląskich, do Izby Pamięci
ZHP w Rydułtowach oraz Izby Pamięci na terenie KWK Rydułtowy.
3. Organizacja wycieczek po najbliższej okolicy w celu przybliżenia uczniom gatunków roślinności
charakterystycznej dla okolicy oraz kształtowanie umiejętności klasyfikowania ich.
4. Realizacja programu Erasmus+ pod tytułem „What a Wonderful World…”, upowszechniającego m. in.
wiedzę o zabytkach Rydułtów wśród uczniów i nauczycieli szkół partnerskich.
5. Udział uczniów w konkursach plastycznych, m. in. "Moje spotkanie z folklorem" -ogólnopolski konkurs
plastyczny organizowany przez stowarzyszenie " Przygoda" w Rybniku, "Bliżej śląskich legend" w Szkole
Podstawowej w Czerwionce – Leszczynach, konkurs na ilustrację do wiersza w gwarze śląskiej.
6. Projekt "Podróże Jeża ze Zgierza" realizowany przez oddział przedszkolny mający na celu przybliżenie
Rydułtów innym przedszkolom w Polsce.
7. Projekt "Serdeczna Karteczka" pozwalający dzieciom z oddziału przedszkolnego zapoznać się z osobami
ważnymi dla historii oraz współczesności Rydułtów.
8. Cykliczne wykonywanie przez uczniów projektów uczniowskich na temat historii i współczesności
miasta Rydułtowy.
9. Spotkania autorskie z lokalnymi poetami i pisarzami.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
1. W szkole na stałe mieści się wystawa regionalna nt. historii Górnego Śląska (sala historyczna);
2. Uczniowie szkoły wyjeżdżali na warsztaty do Chaty Kawuloka, Zameczku w Czernicy, do Żor w celu
uczestnictwa w warsztatach kulinarnych z zakresu kuchni regionalnej oraz rzemiosła.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
1. Udział w Ogólnopolskim projekcie „Zaproś mnie na swoją lekcję” – przez cały rok kalendarzowy
w ramach programu gościliśmy na zajęciach online nauczycieli z całej Polski, którzy prowadzili lekcje
języka niemieckiego oraz kulturoznawcze. Nauczyciele naszej szkoły również przeprowadzili kilkanaście
autorskich lekcji językowych oraz kulturoznawczych dla uczniów z różnych regionów.
2. Współpraca z Ośrodkiem Kultury „Zameczek” w Czernicy – kultywowanie tradycji śląskich, zajęcia
warsztatowe dla uczniów.
3. „Rydułtowy za 100 lat” – projekt edukacyjny klas IV dotyczący historii miasta Rydułtowy połączony
z wystawą prac uczniów.
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4. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej: „Jak paciorki jednego różańca…” o Rydułtowach i Śląsku
w kontekście dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.
5. Wycieczki ekologiczne.
6. Wyjścia do Izby Pamięci przy KWK Rydułtowy.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2
1. Spacer grup starszych po Rydułtowach – śladami zabytków.
2. Przejście przez Ścieżkę Powstań Śląskich.
3. Wspólne biesiadowanie z Towarzystwem Miłośników Rydułtów.
4. Spotkanie z Klubem Seniora Sami Swoi.
5. Wyjście na kopalnię – zwiedzanie izby pamięci.
6. Akademia z okazji Dnia Niepodległości.
7. Dzień Górnika – Barbórka – dla przedstawicieli Rady Rodziców oraz zaproszonych górników
i przedstawicieli miasta.
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3
1. Poznanie historii powstania KWK Rydułtowy na podstawie fragmentów filmu „Rydwany węgla”
2. „Spacer po mieście”- oglądanie prezentacji multimedialnej . Zaznajamianie dzieci z zabytkami Miasta
Rydułtowy oraz ważniejszymi budynkami użyteczności publicznej.
3. Realizacja tematyki ”Moje Miasto Rydułtowy”
4. Wyjazd do muzeum w Raciborzu na wystawę i lekcje muzealną „Zajęcia Zabawy i zabawki naszych
dziadków” .Dzieci oglądały historyczne zabawki z przeszłości, którymi nikt już się nie bawi,
z upływem czasu zamieniły się w eksponaty i trafiły do muzeów.
5. Zorganizowano uroczystość okazji Święta Niepodległości- nagraną uroczystość udostępniono rodzicom
na stronie internetowej.
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4
1. Z okazji Barbórki zwiedzono izbę pamięci przy KWK Rydułtowy (wszystkie grupy).
2. Z okazji święta 11 listopada oraz 1 listopada zapalono znicze na mogiłach i przy pomnikach na
cmentarzu przy kościele na Orłowcu (udział dzieci z grup najstarszych).
STOWARZYSZENIE MOJE MIASTO
1. W zakresie kontynuacji organizacji wystaw, konkursów, przeglądów, warsztatów, festiwali w celu
popularyzacji twórczości ludowej, w tym podtrzymywania i popularyzacji gwary realizowano
zadania:
1.1. „PIKOTKI – promocja i upowszechnianie kultury śląskiej”,
1.2. „Tragedia Górnośląska – odkrywanie nieznanych losów mieszkańców, jako element ochrony
dziedzictwa kulturowego naszych ziem”,
1.3. „Patriotyczna Wioska Powstańcza”,
1.4. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – Rydułtowy 2021
STOWARZYSZENIE RUCHU HARCERSKIEGO „CZUWAJ” Krąg Terenowy Rydułtowy
Realizacja zadania pod nazwą - „Kultura i historia w Harcerskiej Izbie Tradycji”. Zadanie realizowane było
w Harcerskiej Izbie Tradycji w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 50/1 oraz w plenerze. Członkowie
Kręgu Terenowego SRH „Czuwaj” przygotowali i udostępnili mieszkańcom miasta do zwiedzania
3 wystawy tematyczne związane z historią regionu i harcerstwa w tym regionie. W Harcerskiej Izbie
Tradycji udostępniono 3 stałe wystawy tematyczne:
1. „Historia harcerskiego krzyża” - o tym co krzyż symbolizuje, jak w ciągu lat zmieniały się jego
poszczególne elementy, jaki przez lata był ceremoniał przyrzeczenia harcerskiego i wręczania krzyża,
jakich wymagano od kandydatów na harcerzy i od harcerzy. Wystawa wzbogacona została prezentacją
kolekcjonerskich egzemplarzy krzyża harcerskiego;
2. Wystawa „Stare namioty”. Na wystawie zaprezentowano odrestaurowane przez członków Kręgu
Rydułtowy i będące w posiadaniu rydułtowskich harcerzy namioty z okresu powojennego, używane
przez Środowisko Rydułtowy podczas letnich biwaków i obozów harcerskich. Na wystawie plenerowej,
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którą obejrzało ponad 200 osób starsi mieszkańcy miasta wspominali czas swojej młodości, zaś dzieci
i wnuki zobaczyli jak obozowali ich rodzice czy dziadkowie.
3. Wystawa multimedialna pt. „Marian Główka - nieznany bohater” przybliżyła rydułtowianom
przedwojennego Komendanta Hufca i wojennego bohatera, więźnia obozu w Oświęcimiu i 6 innych
obozów koncentracyjnych. Wystawa pokazała autentyczne pamiątki po nim i wzbogacona była także
o prezentację dokumentalnego filmu "PODRÓŻNIK" poświęconego bohaterowi a wyprodukowanego
Przez IPN Katowice w 2019 roku. Film został zaprezentowany 25.06.21 r w sali kinowej RCK na
nośnikach elektronicznych film przekazano szkołom podstawowym, a całość wystawy ze wszystkimi
planszami przekazano na stałe Szkole Podstawowej nr3, w której przed wojną pracował Marian Główka.
Udział we wszystkich wystawach wzięło ponad 600 osób.
Wystawy poszerzyły mieszkańcom wiedzę o regionalnych bohaterach nie publikowaną w podręcznikach.
Stanowiły element edukacji regionalnej mieszańców niezależnie od wieku, przekazały im nieznane dotąd
fakty historyczne.
Kolejność i terminy wystaw ;
1. Wystawa: „Marian Główka - nieznany bohater" – od 08 lutego 30.06.2021
2. Wystawa: „Stare namioty” - 1 lipca 2021 – 30 września 2021
3. Wystawa: „Historia harcerskiego krzyża” 1 października 2021 – 31grudnia 2021.

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).
Zgodniez 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.
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9. Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2027
1. Pełna nazwa programu
Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2027
2. Akt prawny (uchwała), którym program został przyjęty
Uchwała nr 27.264.2021 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21.01.2021r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia
„Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2027”
3. Cel przyjęcia programu
1. Pobudzenie i zwiększenie aktywności życiowej, społecznej i zawodowej grupy docelowej.
2. Zainicjowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju form aktywnej integracji oraz upowszechnienie
i wsparcie pomocy społecznej.
3. Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego.
4. Data ostatniej ewaluacji
31 grudnia 2021r.
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach
6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 roku:
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 01.09.2017r. - 30.08.2019 r. (od 31.08.2019r. –
30.08.2021r.)
W ramach trwałości projektu w roku 2021 kontynuowane były następujące działania:
1. Kontynuowane było zatrudnienie asystenta rodziny, który udziela wsparcia 10 rodzinom.
2. Klub seniora prowadzony przez NGO - „Moje Miasto” wybrana 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).
Osiągnięte wskaźniki:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie –
55 osób.
2. Liczba osób wieku 50 lat i więcej objęte wsparciem w programie – 48 osób
3. Liczba nowopowstałych miejsc integracji dla seniorów – 1 miejsce
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 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 01.02.2019r. do 30.04.2021r. (wydłużony do 30.11.2021r.). Wzmocnieniem
zawodowym zostanie objętych 10 osób, ze wskazanej grupy 15 osób będących uczestnikami projektu.
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W ramach projektu w roku 2021:
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.
Animator organizował dla społeczności spotkania animacyjne polegające na wspólnym opracowaniu potrzeb
i zasobów grupy/otoczenia. Efektem jego działania było zorganizowanie 3 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. Przeprowadzono
inicjatywę lokalną w rakach której uczestnicy zadecydowali o wykonaniu nasadzeń na terenie ROSIRu (teren
przylegający do Klubu dla dzieci i młodzieży), zakupiono ławki ze stolikami. Zrealizowano:
1. Warsztaty z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej – 60 godzin lekcyjnych.
2. Warsztaty zarządzania czasem i budżetem domowym – 40 godzin lekcyjnych.
3. Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku – 18 godzin lekcyjnych.
4. Cykl 5 spotkań edukacyjnych profilaktyka zdrowia i pierwsza pomocy – 15 godzin zegarowych.
5. „Nordic Walking”- marsz po zdrowie i poprawę sprawności fizycznej – 20 godzin zegarowych.
6. Zajęcia fotograficzne połączone z konkursem fotograficznym – 20 godzin lekcyjnych.
7. Kino na świeżym powietrzu – zrealizowano 2 seanse na terenie rydułtowskiej tężni.
8. Kurs komputerowy dla 10 uczestników – 60h lekcyjnych.
9. Kurs ogrodnik terenów zielonych dla 10 osób – 120 godzin lekcyjnych
10. Staż zawodowy dla 10 osób (przystąpiło 8 osób) – 4 miesiące

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 20142020 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 2021-2025
1. Pełna nazwa programu
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Rydułtowy na lata 2021-2025
2. Akt prawny (uchwała), którym program został przyjęty
Uchwała nr 27.265.2021 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21.01.2021r. w sprawie przyjęcia Miejskiego
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Rydułtowy na lata 2021-2025
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 ostatniej ewaluacji
21 stycznia 2022r.
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 roku:
W realizację powyższego programu wpisują się następujące projektu:
Zadanie 1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rydułtowach wpłynęły 52 Niebieskie Karty, w tym;
1. 43 z Policji w Rydułtowach;
2. 2 Karty założone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach;
3. 1 Karta założona przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rydułtowach;
4. 1 Karta założona przez Szkołę Podstawową nr 1 w Rydułtowach;
5. 1 Karta wpłynęła z Zespołu Interdyscyplinarnego z Radlina;
6. 1 Karta wpłynęła z Zespołu Interdyscyplinarnego z Zebrzydowic;
7. 1 Karta wpłynęła z Zespołu Interdyscyplinarnego z Rybnika;
8. 1 Karta wpłynęła z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie;
9. 1 Karta wpłynęła z Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.
Założono 38 teczek, które dotyczyły przemocy wobec kobiet i mężczyzn z powodu nadużywania alkoholu,
6 NK dotyczyło dzieci.
Powołano 38 grup roboczych, odbyło się 240 posiedzeń grup roboczych. w grupach roboczych w zależności
od potrzeb brali udział policjanci, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pedagog szkolny, psycholog,
członkowie MKRPA oraz kuratorzy.
W roku 2021 do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 18 wniosków (w tym
2 kobiety, 16 mężczyzn). Wydano 27 skierowań do biegłego sądowego w zakresie uzależnienia, wydano
w tym zakresie 7 opinii.
W roku 2021 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 4 wnioski do sądu w tym
zakresie.
W 2021 roku odbyły się szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1. „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej”
w wymiarze 130 godzin dydaktycznych realizowane przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia, w którym
wzięło udział 2 pracowników socjalnych.
2. „Dziecko w okresie pandemii”.
Zadanie 2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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W roku 2021 zakończono procedury 52 Niebieskich Kart z powodu ustania przemocy w rodzinie
i uzasadnionego przypuszczenia dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu
pomocy lub braku zasadności w podejmowania działań.
Monitoring w roku 2021 prowadzony był w 60 Niebieskich Kartach.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach od 27 czerwca 2012r. porad i konsultacji oraz
pomocy psychologicznej udziela psycholog, który obsługuje telefon zaufania (czynny w każdą środę od 14.3015.30).
W 2021r. z pomocy psychologicznej skorzystało 16 osób:
1. 12 osób skorzystało z konsultacji psychologicznych;
2. 4 osoby regularnie korzystały z terapii indywidualnej;
3. żadna rodzina nie korzystała z terapii rodzinnej.
W roku 2021Policja odnotowała 339 interwencji domowych oraz założono 52 Niebieski Karty.
W roku 2021 zostało zapewniony pobyt 1 osobie dotkniętej przemocą w Powiatowym Specjalistycznym
Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zadanie 3. Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Straż Miejska w Rydułtowach w roku 2021 przeprowadziła 15 prelekcji z dziećmi i młodzieżą w zakresie
przeciwdziała przemocy.
W roku 2021 Miasto Rydułtowy przystąpiło do kampanii „Postaw na rodzinę” w ramach, których
rozdysponowane zostały materiały informacyjne w formie broszury, ulotki oraz plakaty w placówkach
oświatowych o następującej tematyce:
1. Prawda o alkoholu. Co powinieneś wiedzieć.;
2. Jesteśmy silni – nie zapominamy o sobie.;
3. Zamiast mówić, dajemy przykład.;
4. Pewność siebie – jak jej nauczyć?;
5. Mama, tata i ja – drużyna na dobre i na złe.;
6. Rozmowa z rodzicami – klucz do sukcesu!

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 2021-2025
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 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.

Strona 60 /177

Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2021 rok

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 (uchwała), 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 ostatniej ewaluacji
31 grudnia 2021r.
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 roku:
W realizację powyższego programu wpisują się następujące projekty:
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. –
30.08.2021r.)
W ramach trwałości projektu w roku 2021 kontynuowane były następujące działania:
1. Kontynuowane było zatrudnienie asystenta rodziny, który udziela wsparcia 10 rodzinom.
2. Klub seniora prowadzony przez NGO - „Moje Miasto” wybrana 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).
Osiągnięte wskaźniki:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie –
55 osób.
2. Liczba osób wieku 50 lat i więcej objęte wsparciem w programie – 48 osób
3. Liczba nowopowstałych miejsc integracji dla seniorów – 1 miejsce
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 os. objętych asystenturą,
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10 rodziców i 10 dzieci w klubie w CUS, 10 dzieci objętych pracą podwórkową. Projekt realizowany jest od
01.09.2018 r. do 30.04.2020 r. (aneksem wydłużony do 29.07.2020 r., obecnie trwałość projektu od
30.07.2020 r. do 29.03.2022r.)
W trwałości projektu w roku 2021 kontynuowane były następujące działania:
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. Działało Centrum Usług Społecznych adresowane do mieszkańców os. Karola, zlokalizowane w budynku
Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bema 126c. w ramach którego realizowane było
następujące działanie:
2.1. 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 zamieszkujących na os. Karola
i okolicy, a który proponuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Podejmowane działania
miały charakter sportowo-rekreacyjnym, kulturalny oraz artystyczny, polegały również na
wspólnym odrabianiu lekcji szkolnych oraz zajęcia wyrównawczych. Działalność klubu
propagowała pozytywne wzorce zachowań, umiejętność funkcjonowania w grupie. Klub działa
20h zegarowe tygodniowo (średnio 5 dni/ tygodniowo po 4h zegarowe).
Osiągnięte wskaźniki:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie48 osób

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 2021
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 w klubie dla dzieci i młodzieży, który znajduje się
w budynku ROSIRu.
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12. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021
1. Pełna nazwa programu
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
2. Akt prawny (uchwała), którym program został przyjęty
Uchwała nr 26.251.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
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 2022
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Stanowisko do Spraw Mieszkaniowych i Profilaktyki Uzależnień.

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 roku:
 podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu przez
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 prowadzenie ogrzewalni na terenie miasta w okresie zimowym - okresowe uruchamianie działań
w zakresie podstawowych potrzeb bytowych w celu wspierania osób uzależnionych lub zagrożonych
uzależnieniami,
 współpraca organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi zajmującymi się promocją zdrowia, zdrowego
stylu życia i profilaktyką problemów uzależnień, działającymi na terenie miasta Rydułtowy,
 udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii,
 organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako elementu szkolnego programu profilaktyki,
 organizowaniu i wdrażaniu nowoczesnych form profilaktyki społecznej i edukacji publicznej, dotyczącej
promowania pozytywnych wzorców zachowań i utrzymania abstynencji poprzez włączanie się
w regionalne i ogólnokrajowe kampanie medialno-profilaktyczne i ogólnopolskie programy edukacyjno–
informacyjne – udział w kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom!”,
zakup materiałów m.in. ulotek, plakatów (w ramach tych kampanii zorganizowano, Rodzinny bieg
Zakochanych)
 popularyzacji wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień poprzez np. druk kalendarzy z informacjami
o MKRPA w Rydułtowach, zakup kwartalnika „Antidotum. Profilaktyka. Wychowanie. Zdrowie”,
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kontrolowanie placówek, zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych ze strony miasta przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej;
dofinansowanie działalności klubów „Orlik” i „Bielik” - zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu
wolnego po zajęciach szkolnych – organizacja zajęć profilaktycznych,

Podsumowanie:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 2021 miało możliwość m.in. udzielenia dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań
publicznych, przeprowadzenia kampanii profilaktycznych „Postaw na rodzinę” (m.in. coroczny Rodzinny
Bieg Zakochanych) oraz „Przeciw pijanym kierowcom”. w roku 2021 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 2021
1. Pełna nazwa programu
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
2. Akt prawny (uchwała), którym program został przyjęty
Uchwała nr 26.252.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
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 ostatniej ewaluacji
Kwiecień 2022
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Stanowisko do Spraw Mieszkaniowych i Profilaktyki Uzależnień.

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 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;
 udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową
i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami – kampania „Dopalacze –
powiedz stop!” (zakup materiałów – m.in. ulotek, plakatów)

Podsumowanie:
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 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 2021 miało możliwość m.in.
prowadzić działalność w formie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. w roku 2021
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. Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Rydułtowy
1. Pełna nazwa programu
Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Rydułtowy
2. Akt prawny (uchwała), 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
Aktualizacja – 24 maj 2018 r.; Monitoring zadań – Raport finalny zrealizowanych zadań zawartych w Planie
gospodarki niskoemisyjnej Miasta Rydułtowy w latach 2015 – 2021 – listopad 2021 r.
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Biuro Zarządzania Energią

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 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 01.09.2019 r. do 31.03.2021 r. Projekt zrealizowany
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania
w ramach programu "Czyste powietrze" - Punkt został uruchomiony 1 lutego 2021 r. i funkcjonuje do
nadal. Osoby zatrudnione do obsługi w punkcie (w 2021 r. 4 osoby) udzielają informacji na temat zasad
Programu „Czyste Powietrze”, służą pomocą mieszkańców w wypełnieniu wniosku i rozliczeniu
przyznanego dofinansowania.
Podłączenie nieruchomości sektora komunalnego do sieci ciepłowniczej
Przyłączono budynki mieszkalne nr 11 - 20 na Osiedlu Karola oraz budynek mieszkalny przy ul. Gen. Józefa
Bema 103A do sieci ciepłowniczej.
Wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas sprawności
wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne
W 2021 roku podpisano 39 umów o udzielenie dotacji do wymiany źródła ciepła z budżetu miasta oraz 165
umów o udzielenie dotacji do wymiany źródła ciepła finansowanych z WFOŚiGW oraz z budżetu miasta.
Termomodernizacja i przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej
1. Dokonano termomodernizacji budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola nr 11-20 oraz budynku
mieszkalnego przy ul. Gen. Józefa Bema 103A. .Ponadto brak rozstrzygnięcia w ramach programu
NFOŚiGW Budownictwo Energooszczędne Część "I" zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
2. W ramach zadania:: Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach
komunalnych w Rydułtowach (14 budynków) wykonano termomodernizację 4 budynków.
3. Złożono wniosek w ramach POIŚ 2014-2020 – Pododdział 1.7.1. Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych w woj. śląskim. Poprawa efektywności energetycznej
budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach. Wartość projektu: 1 430 446,17 zł. Wartość
wnioskowanego dofinansowania: 910 182,93 zł. Realizacja planowana na lata 2019-2023.
Projekt „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy”
W 2021 roku zrealizowano montaż:
 125 instalacji PV,
 17 instalacji solarnych,
 74 kotły na biomasę.
Projekt „Słoneczne Rydułtowy”(w partnerstwie z Miastem Radlin „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”)
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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”
W 2021 r. zrealizowano montaż:
 31 instalacji PV,
 6 pomp ciepła c.w.u.,
 9 kotłów na pellet o mocy 10-20 kW ,
 29 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”
Dofinansowanie dla Miasta Rydułtowy w 2021 roku – 174 100,00 zł.
W 2021 r. zrealizowano montaż:
 4 instalacji PV,
 6 kotłów gazowych,
 2 kotły na pellet o mocy 17-25 kW.

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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15. Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023
1. Pełna nazwa programu
Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023
2. Akt prawny (uchwała), którym program został przyjęty
Uchwała Nr Nr 30.296.2021 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach
"Regulaminu udziału w Programie ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021 -2023"
3. Cel przyjęcia programu
Osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym
4. Data ostatniej ewaluacji
brak
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Referat Wód i Powietrza

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 roku:
Cele Zadania
1. Celem Zadania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesu spalania paliw
stałych, wyeliminowanie spalania odpadów w paleniskach domowych zlokalizowanych w budynkach/lokalach
mieszkalnych, którymi włada Inwestor.
2. Zadanie jest zbieżne z dokumentami statutowymi Funduszu, a w szczególności:
1) zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach;
2) regulaminem naboru wniosków z zakresu ochrony atmosfery.
Zadanie przewiduje dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE
w budynkach/lokalach mieszkalnych w latach 2021-2023,
Wymianie/montażowi podlegać będzie maksymalnie 600 urządzeń. Program realizowany z udziałem
środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W roku 2021 zrealizowano w ramach Programu następujące instalacje:
kotły weglowe
- 89 szt.
kotly na biomasę
-12 szt.
kotły gazowe
- 46 szt.
ciepłociąg
- 1 szt.
pompa ciepła
-17 szt.
Udzielono dotacji na kwotę 555 024,70zł

Podsumowanie:
Wzrosła świadomość mieszkańców w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - w zakresie wymiany kotłów
o niskiej sprawności wytwarzania ciepła oraz możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii.
Nadal występuje duże zainteresowanie węglem jako paliwem do ogrzewania budynków mieszkalnych.
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16. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Rydułtowy
1. Pełna nazwa programu
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rydułtowy
2. Akt prawny (uchwała), którym program został przyjęty
Uchwała Nr 3.36.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rydułtowy
3. Cel przyjęcia programu
Wymóg ustawowy – art. 19 ustawy Prawo energetyczne z 10.04.1997 r.
4. Data ostatniej ewaluacji
Aktualizacja - 20 grudnia 2018 r.
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Biuro Zarządzania Energią

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 roku:
1. Monitoring zużycia i kosztów zużycia mediów w budynkach będących we władaniu Miasta Rydułtowy.
2. Montaż baterii dławików do kompensacji mocy pojemnościowej w budynku Urzędu Miasta w celu
ograniczenia poboru mocy biernej.
3. Monitoring czasów włączenia i wyłączenia oświetlenia ulicznego na terenie miasta wraz z regulacją
zegarów astronomicznych.
4. Objazdy oświetlenia ulicznego pod kątem nieświecących bądź migających lamp.
5. Trwa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta wraz ze zmianą sposobu
ogrzewania. Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, gazowej lub montaż pompy ciepła.
6. Obsługa mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej na terenie miasta. Pomoc
w wypełnianiu wniosków o określenie warunków przyłączenia.
7. Wystąpiono do PSG Sp. z o.o. o przesłanie stanu zaawansowania rozbudowy sieci gazowej na terenie
miasta.
8. Prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
9. Przeprowadzenie postępowania i wybór Wykonawcy na opracowanie „Aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rydułtowy”

Podsumowanie:
Wzrosło zainteresowanie mieszkańców przyłączeniem do sieci gazowej. Ze względu na pandemię, brak
dyżurów przedstawiciela PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Zapisy ustawy antysmogowej zmobilizowały
właścicieli budynków do zainteresowania się paliwem gazowym. Obsługa mieszkańców
zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej 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 (uchwała), 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 ostatniej ewaluacji
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. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach, Stanowisko do Spraw Mieszkaniowych i Profilaktyki
Uzależnień

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 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 dotycząca 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:
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. Program, który strategią określającą
zasady oraz cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej, powinien być opracowany na co
najmniej pięć kolejnych lat. w roku 2021 prowadzona była inwestycja przyłączenia budynków
mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją. z kolei inwestycja związana
z poprawą efektywności w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach w roku 2021
prowadzona była w budynkach:





ul. Gen. Józefa Bema 103a
ul. Radoszowska 123
ul. Plebiscytowa 37
ul. Barwna 1
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18. Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego
1. Pełna nazwa programu
Plan Rozwoju Lokalnego
2. Akt prawny (uchwała), którym program został przyjęty
Uchwała Nr 28.270.2021 RADY MIASTA RYDUŁTOWY 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”
3. Cel przyjęcia programu
Celem jest poprawa atrakcyjności miasta Rydułtowy jako miejsca do życia i pracy.
4. Data ostatniej ewaluacji
Brak
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie programu
Biuro ds. Rozwoju Lokalnego oraz Referat Rewitalizacji i Funduszy Zewnętrznych

6. Szczegółowy opis działań, jakie przeprowadzono w ramach programu w 2021 roku:
Plan Rozwoju Lokalnego jest częścią projektu „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”.
Projekt realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
Całkowita wysokość dofinansowania : 15 328 498,86 zł
85% wkładu finansowego z Mechanizmu Finansowego EOG: 13 029 224,03 zł
15% wkładu finansowego z Budżetu Państwa: 2 299 274,83 zł
Działanie
Działanie 4

Działanie 7

Stan realizacji w roku 2021
W RYDUŁTOWACH CZAS ZAMIESZKAĆ – działanie nieinwestycyjne
Poprawa atrakcyjności zamieszkania – adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową –
dokumentacja projektowa
Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami określonymi w projekcie.
27.12.2021r. zamieszczono na platformie zakupowej Urzędu Miasta Rydułtowy ogłoszenie
o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym nr BP.271.000018.2021. Termin składania
ofert: 17.01.2022r. godz. 12:00.
W POSZUKIWANIU EKOROZWIĄZAŃ – działanie nieinwestycyjne
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze Gminy Rydułtowy
Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami określonymi w projekcie.
17.09.2021r. opublikowano na stronie Urzędu Miasta Rydułtowy zamówienie niepodlegające
Ustawie Prawo Zamówień Publicznych nr ZE.7013.1.000004.2021. 29.10.2021r. została
podpisana umowa z Wykonawcą. Termin wykonania opracowania - do dnia 28.05.2022r.
Wartość brutto umowy wynosi 19 926,00 zł. W związku z powyższym wygenerowano
oszczędności w wysokości 12 127,64 zł. Beneficjent zamierza zwrócić się do Operatora
Programu z prośbą o przesunięcie uwolnionych środków na inne przedsięwzięcie w miarę
podpisywania kolejnych umów z wykonawcami.
Budowa centrum przesiadkowego – opracowanie dokumentacji projektowej
Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami określonymi w projekcie.
Opracowany został opis przedmiotu zamówienia. Powołanie komisji przetargowej, wszczęcie
postępowania oraz wybór Wykonawcy dokumentacji zaplanowano na styczeń 2022 r.
DBAMY o POTRZEBY SPOŁECZNE – działanie inwestycyjne

PRL- 54
l.p. 60

Wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Obywatelskiego – wsparcie aktywności społecznej
na rzecz mieszkańców miasta Rydułtowy – koszty administracyjne, wyposażenie, czynsz

PRL-44
l.p. 27
Działanie 6

PRL-60
l.p. 30

PRL-42
l.p. 31
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PRL- 54
l.p. 61

PRL- 54
l.p. 62

Działanie
Działanie 15

PRI-36
l.p. 46

PRI-26
l.p. 48

PRI-40
l.p. 49

Termin realizacji przedsięwzięcia związanego z wyposażeniem i funkcjonowaniem Centrum
Obywatelskiego uległ przesunięciu o 1 miesiąc. w związku z podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”
16.12.2021r. oraz wypłatą i transzy dofinansowania 30.12.2021r. - przekazanie środków
finansowych Partnerowi (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS) realizującemu
przedsięwzięcie nastąpi w styczniu 2022r. Partner rozpocznie realizację przedsięwzięcia
z zaangażowaniem środków finansowych od stycznia 2022r. Zgodnie z informacją otrzymaną
od partnera wytypowano lokal, w którym prowadzona będzie działalność Centrum
Obywatelskiego, nawiązano kontakt z jego właścicielem i ustalono warunki najmu. Umowa
podpisana została 28.12.2021r. Właściciel udostępnił lokal na potrzeby zaprojektowania
wnętrza uwzględniającego planowane działania. Przygotowano wstępny projekt wnętrz,
który zapewni funkcjonalność odpowiednią do zaplanowanych działań (przestrzeń do pracy
grup animacyjnych, do spotkań dla młodzieży, do wydarzeń otwartych itp.). Wyposażenie
zostanie zakupione w całości w roku 2022.
Stan realizacji w roku 2021
PARTNERSTWO, DOBRE PRAKTYKI, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Zarządzanie projektem
Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami określonymi w projekcie.
W schemacie organizacyjnym Urzędu Miasta utworzono nową komórkę organizacyjną Biuro
ds. Rozwoju Lokalnego podległą bezpośrednio Zastępcy Burmistrza Miasta – Koordynatorowi
Projektu. w dniu 10.09.2021r. ogłoszono nabór na pracowników. Zatrudniono trzech nowych
pracowników:
 podinspektora ds. koordynacji projektu (zatrudnienie od 18.10.2021r.),
 podinspektora ds. rozliczania projektu (zatrudnienie od 18.10.2021r.),
 oraz podinspektora ds. informacji i promocji (zatrudnienie od 01.10.2021r.).
Przyznano także nagrody finansowe 17 pracownikom szczególnie zaangażowanym
w realizację projektu.
Łączne wydatki w tej pozycji budżetowej wyniosły 62 610,11zł.
Działania informacyjno-promocyjne
Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami określonymi w projekcie:
 zakupiono roll-up (2 szt.) zawierający informację o finansowaniu projektu;
 zorganizowano Konferencję Inaugurującą, która odbyła się 16.11.2021r. W konferencji
wzięło udział 65 uczestników;
 10.12.2021r. przeprowadzono w formule on-line ogólnodostępne tematyczne

spotkanie informacyjne z młodzieżą w której wzięło udział 71 uczestników oraz
przeprowadzono ankietyzację, w której wzięło udział 141 ankietowanych;
 opracowano opis przedmiotu zamówienia na przygotowanie i opublikowanie
dwujęzycznej, spełniającej obowiązujące standardy dostępności strony internetowej
wraz z systemem CMS. Planowane opublikowanie – styczeń 2022r.;
 na bieżąco zamieszczano artykuły informujące o przebiegu realizacji projektu na
stronie internetowej Urzędu Miasta, profilu Facebook miasta oraz w gazecie miejskiej
„Na ratuszu”.
Łączne wydatki w tej pozycji budżetowej wyniosły 5 151,70zł.
Obsługa administracyjna projektu – koszty pośrednie
Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami określonymi w projekcie. Zgodnie
z metodologią koszty pośrednie są ponoszone w formie ryczałtowej w wysokości 15%
kosztów wynagrodzenia personelu.
Łączne wydatki w tej pozycji budżetowej wyniosły 7 681,22zł.

Partnerstwo krajowe:
Miasto Rydułtowy podpisało pięć Umów Partnerstwa Krajowego w zakresie:
1. przekazywania dobrych praktyk tzw. know-how dotyczących budowy centrum przesiadkowego z:
 Miastem Rybnik;
 Miastem Racibórz;
 Miastem Wodzisław Śląski;
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2. finansowym z:
 Pszowskim Stowarzyszeniem Strzeleckim KALIBER na kwotę 106 845,40 zł dotyczącą
współpracy w konsultacjach i przygotowaniu przedsięwzięcia związanego z adaptacją sztolni ćwiczebnej
na strzelnicę sportową oraz w zakresie funkcjonowania strzelnicy sportowej;
 Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika na kwotę 879 850,73 zł dotyczącą utworzenia
Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Lokalnej oraz wyposażenia i funkcjonowania Centrum
Obywatelskiego.
Partnerzy finansowi i niefinansowi uczestniczyli 16.11.2021r. w Konferencji Inaugurującej Projekt.
Przedstawiciele Pszowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego KALIBER oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS wystąpili w roli prelegentów opowiadając zgromadzonym gościom o funkcjonowaniu
Strzelnicy Sportowej a także o utworzeniu Centrum Obywatelskiego i Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości.
07.12.2021r. beneficjent zorganizował spotkanie robocze, na które stawili się pracownicy Urzędu Miasta
Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. Poruszono między innymi następujące tematy:
 zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół dworca, przestrzeń dla dzieci, dostępność dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami;
 rowery oraz hulajnogi miejskie, wiaty rowerowe i parking na terenie centrum przesiadkowego;
 mapa informacyjna;
 kasy biletowe/biletomaty;
 gastronomia, przechowalniana bagażu na terenie centrum przesiadkowego;
 rozwiązania ekologiczne.
Podczas spotkania poruszono wiele istotnych kwestii – wskazano błędy, których należy unikać przy
tworzeniu takiego obiektu. Przedstawiono rozwiązania, zarówno te które sprawdzają się w miastach
Partnerskich, jak i te, które okazały się niefunkcjonalne, problematyczne, źle odebrane lub nieużytkowane
przez korzystających z centrum przesiadkowych.
10.12.2021r. zorganizowano i przeprowadzono ogólnodostępne tematyczne spotkanie informacyjne
z młodzieżą, w którym w roli moderatora udział wzięła pani Anna Pomykoł z Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS. Partnerzy finansowi projektu, wzorem Konferencji Inaugurującej, opowiedzieli młodym
rydułtowianom o przedsięwzięciach, które realizują w ramach projektu.
Członkowie Pszowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego KALIBER pełnili rolę konsultantów podczas
opracowania założeń dokumentacji projektowej i przygotowania opisu przedmiotu zamówienia
przedsięwzięcia „Poprawa atrakcyjności zamieszkania - adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową”.

Partnerstwo z jednostką Państwa – Darczyńcy:
Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych wyznaczył Miasto Øvre Eiker jako Partnera dla Miasta
Rydułtowy ze strony Państwa-Darczyńcy. 3.11.2021r. odbyło się pierwsze spotkanie miast w formule online. Miasta miały okazję przedstawić się sobie nawzajem oraz wskazać obszary, w których mogłyby podjąć
dalsze wspólne działania. Dnia 29.11.2021r. miało miejsce drugie robocze spotkanie on-line, którego celem
było ustalenie dalszych warunków współpracy, harmonogramu spotkań i omawianych obszarów. Ustalono,
że miasta będą łączyć się ze sobą za pośrednictwem Internetu raz w miesiącu, a każde spotkanie dotyczyć
będzie innego obszaru – polityki senioralnej, partycypacji społecznej, środowiska. Zespół roboczy ze strony
Øvre Eiker podkreślił, że warunkuje dalszą współpracę od podpisania Umowy bilateralnej (partnerskiej).
Aktualnie Umowa jest weryfikowana pod kątem merytorycznym, finansowym i prawnym przez Związek
Miast Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Do tej pory przekazano Miastu Øvre Eiker
opracowanie dotyczące pierwszego obszaru – polityki senioralnej. W tym zakresie władze Rydułtów chcą
pozyskać od Partnera wiedzę na temat skutecznych rozwiązań funkcjonujących w Norwegii w obszarze
srebrnej gospodarki oraz wymienić doświadczenia między profesjonalnymi urzędnikami samorządowymi.
Informacja i promocja projektu:
Informacje dotyczące projektu zostały zamieszczone na podstronie strony internetowej Urzędu Miasta
Rydułtowy: http://www.rydultowy.pl/strona-1176-rozwoj_lokalny.html oraz na stronie miasta na platformie
Facebook: https://www.facebook.com/Rydultowy/
Opublikowane artykuły prasowe w lokalnej gazetce „Na ratuszu”, na stronie internetowej miasta, posty na
platformie Facebook dotyczące:
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spotkania z architektami w Państwowym Ognisku Plastycznym – na platformie Facebook i na stronie
miasta;
 pierwszego spotkania on-line z potencjalnym miastem partnerskim Øvre Eiker – na platformie Facebook
i na stronie miasta;
 Konferencji Inaugurującej – na platformie Facebook, na stronie miasta, w lokalnej prasie;
 spotkania z doradcami Związku Miast Polskich - na platformie Facebook i na stronie miasta;
 spotkania w ramach Umowy Partnerstwa Krajowego dotyczącego budowy i funkcjonowania centrum
przesiadkowego - na platformie Facebook, na stronie miasta, w lokalnej prasie;
 ogólnodostępnego tematycznego spotkania informacyjnego z młodzieżą - na platformie Facebook, na
stronie miasta, w lokalnej prasie;
 podpisania Umowy o dofinansowanie - na platformie Facebook i na stronie miasta.
Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 2 szt.
roll-up do promocji projektu. Wyłoniono wykonawcę. 09.11.2021r. podpisano Umowę na kwotę 713,40zł
brutto. Zakres został zrealizowany – 15.11.2021r. podpisany został protokół zdawczo-odbiorczy.
Zorganizowano Konferencję Inaugurującą rozpoczęcie realizacji projektu, która odbyła się dnia 16.11.2021r.
Zakres zadań obejmował:
 wykonanie i rozesłanie zaproszeń drogą elektroniczną;
 podpisanie Umowy 12.11.2021r. na kwotę 4 438,30zł brutto na organizację konferencji z Rydułtowskim
Centrum Kultury „FENIKS”;
 stworzenie skryptu konferencji;
 przygotowanie prezentacji przedstawiającej poszczególne przedsięwzięcia oraz współpraca
z prelegentami;
 prowadzenie konferencji;
 zaproszenie lokalnych mediów – na stronach internetowych lokalnej prasy ukazały się relacje
z wydarzenia, a lokalna stacja radiowa wyemitowała wywiady.
W wydarzeniu wzięło udział 65 uczestników – przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
oraz Związku Miast Polskich, Senator Ewa Gawęda, przedstawiciel biura poselskiego Posła na Sejm
Grzegorza Matusiaka, Starosta wodzisławski, zastępcy prezydenta Miasta Raciborza i Rybnika, Radni Miasta
Rydułtowy, Rada Rozwoju, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Rydułtowy, przedstawiciele
partnerów finansowych projektu oraz pracownicy Urzędu Miasta. Konferencja została transmitowana na
kanale YouTube miasta o czym poinformowani zostali mieszkańcy.
W dniu 10.12.2021r. zorganizowano i przeprowadzono ogólnodostępne tematyczne spotkanie informacyjne
z młodzieżą, w której udział wzięli przedstawiciele uczniów rydułtowskich szkół podstawowych (Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arki Bożka, Szkoła
Podstawowa nr 4), Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich oraz Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych, a także trzy osoby indywidualne. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 71 uczestników.
Odbyło się ono w formule on-line. Zaprezentowano przedsięwzięcia skierowane do młodych. Podczas
spotkania odpowiedziano na wiele pytań młodzieży i wsłuchano się w ich pomysły.
W nawiązaniu do spotkania z młodzieżą, stworzono ankietę mającą na celu poznane opinii większej ilości
młodych mieszkańców miasta w ramach partycypacji społecznej. Ankietę stworzono w formularzach Google
i udostępniono za pośrednictwem platformy Facebook oraz na stronie internetowej miasta. Ankieta była
dostępna od 21.12.2021r. do 03.01.2022r. Złożono 144 ankiet. W styczniu 2022 roku stworzony zostanie
raport informujący o uzyskanych wynikach.
Referat Informatyki we współpracy z Biurem ds. Rozwoju Lokalnego opracował opis przedmiotu zamówienia
na przygotowanie i opublikowanie dwujęzycznej, spełniającej obowiązujące standardy dostępności strony
internetowej wraz z systemem CMS.
Działania informacyjno – promocyjne były prowadzone zgodnie z Wymogami dotyczącymi Informacji
i Komunikacji Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
(http://www.eog.gov.pl/media/49605/Wymogi_dotyczace_Informacji_i_Promocji_1.pdf)


Dobre praktyki:
W celu upowszechnienia dobrych praktyk przeprowadzono 26.10.2021r. spotkanie warsztatowe. Jego celem
było zidentyfikowanie pomysłów i rozwiązań które należałoby zastosować na obszarze po SRK – rejon
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byłego szybu Leon III (zagospodarowania terenu wokół Szybu Leon III, centrum przesiadkowe, strzelnica
sportowa). Szukano wspólnych rozwiązań zapewniających jak najlepszą komunikację całego obszaru oraz
ciekawych pomysłów na rozwiązania funkcjonalne. Na spotkanie z Burmistrzem Miasta, Zastępcą Burmistrza
i pracownikami Referatu Inwestycji przybyli zaproszeni goście - architekci z Rydułtów i okolic. Wspólna „burza
mózgów” przyniosła za sobą wiele ciekawych inicjatyw i pomysłów pomocnych w przygotowaniu opisu
przedmiotu zamówienia.
Burmistrz Miasta Rydułtowy powołał Zarządzeniem NR 302.FZ.OR.2021 Zespół Zarządzający Projektem,
Zespół Koordynacyjny Projektu oraz Radę Rozwoju. Zespół Zarządzający spotyka się raz w tygodniu w celu
omówienia postępów w realizacji Projektu oraz dyskutuje o napotykanych problemach. z każdego spotkania
sporządzana jest notatka służbowa zawierająca ustalenia oraz zadania do realizacji na nadchodzący tydzień.
Miasto coraz większą wagę przywiązuje do poprawy komunikacji z wszystkimi interesariuszami.
Aktywizowane są działania związane z partycypacja społeczną, czego przykładem było spotkanie
z architektami, młodzieżą oraz partnerami projektu.
Jako dobrą praktykę należy wykazać nagrywanie spotkań promocyjnych celem maksymalnego wykorzystania
przekazywanej podczas spotkań wiedzy i doświadczenia.

Podsumowanie:
Dnia 16 grudnia 2021 roku Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał umowę przyznającą środki
finansowe dla miasta Rydułtowy. Wysokość dofinansowania wynosi 15 328 498,86 zł. Miasto rozpoczęło
prace nad realizacją projektu. w 2021 roku w ramach Planu Rozwoju Lokalnego:


utworzono w strukturach organizacyjnych urzędu biuro Rozwój Lokalny;



podpisano pięć umów partnerstwa krajowego finansowego i niefinansowego;



Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych wyznaczył dla Miasta Rydułtowy Partnera miasto
Ovre Eiker.
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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
Brzezina Wiesław
Brzonkalik-Skowronek Małgorzata
Ciurko Wiesława
Michał Grabarczyk
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 2021 roku podjęto 119 uchwał,
w przypadku 3 uchwał stwierdzono ich nieważność w całości,
w przypadku 1 uchwały stwierdzono jej nieważność w części.
Lp.

Numer uchwały
data podjęcia

Uchwała w sprawie

1

27.263.2021
21.01.2021

przyjęcia "Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Rydułtowy
na lata 2021 - 2027"

2

27.264.2021
21.01.2021

przyjęcia "Programu Aktywności Lokalnej dla
Miasta Rydułtowy na lata 2021 - 2027"

3

27.265.2021
21.01.2021

przyjęcia "Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2021 - 2025"

Przebieg realizacji uchwały
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Sekretarz Miasta.
Uchwała realizowana.
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Sekretarz Miasta.
Uchwała realizowana.
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Sekretarz Miasta.
Uchwała realizowana.

Publikacja
nd
nd

nd
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4

27.266.2021
21.01.2021

wniesionej przez Tomasza Marona petycji,
wzywającej Radę Miasta Rydułtowy do
przyjęcia uchwały o uznaniu za
niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych,
wykluczających społecznie mieszkańców
miasta Rydułtowy z powodów rasowych,
religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz
uznania za uzasadnione, aby Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał pisemne
gwarancje od producentów szczepionek na
Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek
powikłań gotowi są przyjąć i ponieść koszty
prawne i finansowe wystąpienia
niepożądanych odczynów poszczepiennych

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.
Odmówiono uwzględnienia
przedmiotowej petycji.

nd

5

27.267.2021
21.01.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

6

27.268.2021
21.01.2021

zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2021-2029

Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę dzierżawy
nieruchomości położonej przy
ul. Kalwaryjskiej.
Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

7

27.269.2021
21.01.2021

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2021
rok

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 27
stycznia 2021 r. poz. 640

8

28.270.2021
18.02.2021

Sekretarz Miasta. Uchwała
realizowana.

nd

9

28.271.2021
18.02.2021

Referat Ewidencji Ludności
i Działalności Gospodarczej. Uchwała
zrealizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 23 lutego
2021 r. poz. 1247

10

28.272.2021
18.02.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Uchwała realizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 23 lutego
2021 r. poz. 1248

przyjęcia programów: "Plan Rozwoju
Lokalnego Miasta Rydułtowy na lata 2021 2030" i "Plan Rozwoju Instytucjonalnego
Miasta Rydułtowy na lata 2021 - 2030"
zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży
zmiany uchwały nr 10.111.2019 Rady Miasta
Rydułtowy z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również trybu ich pobierania

nd

nd

28.273.2021
18.02.2021

udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu

28.274.2021
18.02.2021
28.275.2021
18.02.2021
28.276.2021
18.02.2021

zmiany w składzie osobowym Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Rydułtowy
zmiany w składzie osobowym Komisji Polityki
Społecznej Rady Miasta Rydułtowy
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2021-2029

Wydział Infrastruktury Miejskiej.
Uchwała zrealizowana.
Przekazano dotację celową
w wysokości 5 000 zł na bieżącą
działalność Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.
Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.
Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

15

28.277.2021
18.02.2021

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2021
rok

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

16

29.278.2021
18.03.2021

określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych związanych
z przygotowaniem Rydułtowskiego Budżetu
Obywatelskiego 2022

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 23 lutego
2021 r. poz. 1249

Sekretarz Miasta. Uchwała
zrealizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 25 marca
2021 r. poz. 2027

17

29.279.2021
18.03.2021

przyjęcia do realizacji "Programu ograniczenia
emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021 2023"

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 25 marca
2021 r. poz. 2028

18

29.280.2021
18.03.2021

przyjęcia do realizacji "Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Rydułtowy na lata
2021 – 2024 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2028"

Wydział Ekologii.
Stwierdzenie nieważności uchwały
w całości - rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śl. z dnia 22.04.2021 r.
nr NPII.4131.1.364.2021

11

12
13
14

Wydział Ekologii. Uchwała realizowana.

nd

nd
nd
nd

nd
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19

29.281.2021
18.03.2021

przekazania środków finansowych Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim

20

29.282.2021
18.03.2021

"Zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Rydułtowy"

21

29.283.2021
18.03.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

22

29.284.2021
18.03.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy najmu na czas nieoznaczony

23

29.285.2021
18.03.2021

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

Biuro Obrony Cywilnej i Zarządzania
Kryzysowego. Uchwała zrealizowana.
Przekazano dotację celową w kwocie
25 000 zł na dofinansowanie zakupu
samochodu ratowniczo - gaśniczego
dla JRG nr 2 w Rydułtowach.
Biuro Spraw Mieszkaniowych
i Profilaktyki Uzależnień. Uchwała
realizowana.
Stwierdzenie nieważności uchwały
w całości - rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śl. z dnia 23.04.2021 r.
nr NPII.4131.1.336.2021
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę dzierżawy
nieruchomości położonej przy
ul. Jasnej.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości
położonej przy ul. Stanisława Ligonia.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości
położonej przy ul. Romualda Traugutta.

nd

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 25 marca
2021 r. poz. 2029

nd

nd

nd

24

29.286.2021
18.03.2021

25

29.287.2021
18.03.2021

petycji o zwolnienie z opłat za zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży w roku 2021, wniesionej przez
pięciu przedsiębiorców, prowadzących na
obszarze Miasta Rydułtowy lokale
gastronomiczne
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2021-2029

26

29.288.2021
18.03.2021

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2021
rok

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

30.289.2021
22.04.2021

przyjęcia okresu obowiązywania "Lokalnego
Programu Rewitalizacji Rydułtów do 31
grudnia 2023 roku", będącego aktualizacją
Lokalnego Programu Rewitalizacji Rydułtów
na lata 2015 - 2020

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 25 marca
2021 r. poz. 2030

Referat Rewitalizacji i Funduszy
Zewnętrznych. Uchwała realizowana.

nd

28

30.290.2021
22.04.2021

zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

29

30.291.2021
22.04.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

30

30.292.2021
22.04.2021

31

30.293.2021
22.04.2021

skargi na nienależyte wykonywanie zadań
przez dyrektorów szkół publicznych
i przedszkoli publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Rydułtów
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2021-2029

32

30.294.2021
22.04.2021

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2021
rok

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

33

30.295.2021
22.04.2021

Referat Ochrony Wód i Powietrza.
Uchwała realizowana.

34

30.296.2021
22.04.2021

przyjęcia "Programu ograniczenia emisji dla
Miasta Rydułtowy na lata 2021 - 2023"
określenia zasad udzielania dotacji celowych
na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska w ramach
"Regulaminu udziału w Programie
ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na
lata 2021 - 2023"

27

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.
Petycja uznana za bezprzedmiotową.

nd

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

nd

Referat Rewitalizacji i Funduszy
Zewnętrznych. Uchwała zrealizowana.
Zaciągnięto pożyczkę na realizację
zadania "Program ograniczenia emisji
dla Miasta Rydułtowy na lata 20212023" w kwocie 680 000 zł
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę dzierżawy
nieruchomości położonej na Osiedlu na
Wzgórzu.

nd

nd

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.
Skargę uznano za zasadną.

nd

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

nd

Referat Ochrony Wód i Powietrza.
Uchwała realizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 28
kwietnia 2021 r. poz.
2963
nd
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 26
kwietnia 2021 r. poz.
2899
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35

31.297.2021
20.05.2021

36

31.298.2021
20.05.2021

określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego za okres 3 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających dzień
złożenia wniosku
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

MOPS/Sekretarz Miasta. Uchwała
zrealizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 27 maja
2021 r. poz. 3653

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 27 maja
2021 r. poz. 3654

37

31.299.2021
20.05.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

38

31.300.2021
20.05.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
z dotychczasowym dzierżawcą

39

31.301.2021
20.05.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy najmu na czas nieoznaczony

40

31.302.2021
20.05.2021

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

41

31.303.2021
20.05.2021

zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2021-2029

Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę dzierżawy
nieruchomości położonej na Osiedlu na
Wzgórzu.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę dzierżawy
nieruchomości położonej przy
ul. Raciborskiej.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości
położonej przy ul. Fryderyka Chopina.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości
położonej przy ul. Władysława
Łokietka.
Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

42

31.304.2021
20.05.2021

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2021
rok

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

43

32.305.2021
24.06.2021

44

32.306.2021
24.06.2021

zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta Rydułtowy za rok 2020

45

32.307.2021
24.06.2021

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Rydułtowy za 2020 rok

46

32.308.2021
24.06.2021

47

32.309.2021
24.06.2021

48

32.310.2021
24.06.2021

49

32.311.2021
24.06.2021

50

32.312.2021
24.06.2021

51

32.313.2021
24.06.2021

udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi
Miasta Rydułtowy

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
problemowych Rady Miasta Rydułtowy na
drugie półrocze 2021 roku
zmiany uchwały nr XXXIII/267/05 Rady
Miasta Rydułtowy z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów szkół,
wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów
zamieszkałych na terenie Rydułtów
określenia średniej ceny jednostki paliwa
w mieście Rydułtowy na rok szkolny
2021/2022
zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na cele niezwiązane z budową
drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg
likwidacji Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta
Rydułtowy, przy ul. Podleśnej 6 c
w Rydułtowach
zmiany uchwały w sprawie współdziałania
oraz udzielenia pomocy finansowej Miastu
Racibórz

Sekretarz Miasta. Uchwała
zrealizowana.
Udzielono wotum zaufania
burmistrzowi.
Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.
Sprawozdania zatwierdzono.
Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.
Udzielono absolutorium za 2020 rok.

nd

nd

nd

nd

nd
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 27 maja
2021 r. poz. 3655
nd

nd
nd

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.

nd

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia. Uchwała realizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 1 lipca
2021 r. poz. 4586

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia. Uchwała realizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 1 lipca
2021 r. poz. 4587

Referat Dróg i Transportu. Uchwała
realizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 1 lipca
2021 r. poz. 4588

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia. Uchwała zrealizowana.

nd

Biuro Urbanistyki i Architektury.
Uchwała realizowana.

nd
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32.320.2021
24.06.2021

przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Rydułtowy"
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2021-2029

Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości
położonej przy ul. Stanisława Ligonia.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości
położonej przy ul. Romualda Traugutta.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości
położonej przy ul. Ofiar Terroru.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości
położonej przy ul. Ofiar Terroru.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę dzierżawy
nieruchomości położonej przy ul. Ofiar
Terroru.
Biuro Spraw Mieszkaniowych
i Profilaktyki Uzależnień. Uchwała
realizowana.
Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

59

32.321.2021
24.06.2021

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2021
rok

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

60

33.322.2021
25.08.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
z dotychczasowym dzierżawcą

61

33.323.2021
25.08.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy najmu na czas nieoznaczony

62

33.324.2021
25.08.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy najmu na czas nieoznaczony

63

33.325.2021
25.08.2021

64

33.326.2021
25.08.2021

65

33.327.2021
25.08.2021

66

33.328.2021
25.08.2021

67

33.329.2021
25.08.2021

68

33.330.2021
25.08.2021

69

33.331.2021
25.08.2021

52

32.314.2021
24.06.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy najmu na czas nieoznaczony

53

32.315.2021
24.06.2021

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

54

32.316.2021
24.06.2021

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

55

32.317.2021
24.06.2021

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

56

32.318.2021
24.06.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
z dotychczasowym dzierżawcą

57

32.319.2021
24.06.2021

58

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
aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rydułtowy oraz
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rydułtowy
wniosku o zmianę zasad ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na
których zamieszkują mieszkańcy, położonych
na terenie miasta Rydułtowy
skargi na nienależyte wykonywanie
obowiązków służbowych przez Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rydułtowach
odwołania Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Prawa, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Miasta Rydułtowy
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Prawa, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Miasta Rydułtowy
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Rydułtowy, dla obszaru oznaczonego
symbolem MP/19

Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę dzierżawy
nieruchomości położonej przy
ul. Jasnej.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Umowa najmu nieruchomości
położonej przy ul. Bohaterów
Warszawy w przygotowaniu.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę najmu nieruchomości
położonej przy ul. Raciborskiej.

nd

nd

nd

nd

nd
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 1 lipca
2021 r. poz. 4589
nd
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 1 lipca
2021 r. poz. 4590
nd

nd

nd

Referat Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia. Uchwała zrealizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 1 września
2021 r. poz. 5572

Biuro Urbanistyki i Architektury.
Uchwała zrealizowana.

nd

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.
Odmówiono uwzględnienia
przedmiotowego wniosku.

nd

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.
Skargę uznano za bezzasadną.

nd

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.

nd

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.

nd

Wydział Rozwoju Miasta. Uchwała
zrealizowana.

nd
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33.336.2021
25.08.2021
33.337.2021
25.08.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Rydułtowy, dla obszaru oznaczonego
symbolem MP/20
wyrażenia zgody na utworzenie spółki
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia
udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatwie
Mieszkaniowej
zaciągnięcia w roku 2021 kredytu na
wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu
zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2021-2029

76

33.338.2021
25.08.2021

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2021
rok

77

34.339.2021
30.09.2021

78

34.340.2021
30.09.2021

79

34.341.2021
30.09.2021

70

33.332.2021
25.08.2021

71

33.333.2021
25.08.2021

72

33.334.2021
25.08.2021

73

33.335.2021
25.08.2021

74
75

zmiany w składzie osobowym Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady
Miasta Rydułtowy
zmiany w składzie osobowym Komisji Polityki
Społecznej Rady Miasta Rydułtowy
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady
Miasta Rydułtowy

Wydział Rozwoju Miasta. Uchwała
zrealizowana.

nd

Biuro Spraw Mieszkaniowych
i Profilaktyki Uzależnień. Uchwała
zrealizowana.

nd

Biuro Spraw Mieszkaniowych
i Profilaktyki Uzależnień. Uchwała
zrealizowana.

nd

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

nd

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.
Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 1 września
2021 r. poz. 5573

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.

nd

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.

nd

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.

nd

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej/Sekretarz Miasta.
Stwierdzenie nieważności uchwały
w całości- rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śl. z dnia 04.11.2021 r.
nr NPII.4131.1.940.2021

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 7
października 2021 r. poz.
6378

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
zrealizowana.
Odmówiono uwzględnienia wniesionej
petycji.

nd

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 7
października 2021 r. poz.
6379

34.342.2021
30.09.2021

81

34.343.2021
30.09.2021

wniesionej w dniu 10 września 2021 r. przez
Fundację Nowe Spektrum z siedzibą
w Kobiórze petycji, wzywającej Radę Miasta
Rydułtowy do przyjęcia uchwały
o przeciwstawieniu się wszelkim działaniom
dyskryminującym ze względu na poddanie się
szczepieniu przeciwko Covid-19, w ramach
Narodowego Programu Szczepień oraz
przeciwstawieniu się jakimkolwiek próbom
podziału mieszkańców ze względu na
zaszczepienie się bądź niezaszczepienie się
przeciwko Covid-19

82

34.344.2021
30.09.2021

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2021
rok

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

83

34.345.2021
30.09.2021

Sekretarz Miasta. Uchwała
zrealizowana.

84

35.346.2021
21.10.2021

powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Miasta Rydułtowy
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 2022

85

35.347.2021
21.10.2021

35.348.2021
21.10.2021

86

nd

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

80

nd

nd

Wydział Administracyjno Organizacyjny. Uchwała realizowana.

nd

wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Skarbnik Miasta. Uchwała realizowana.

przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego
zadania publicznego - zarządzania drogami
powiatowymi w granicach administracyjnych
Miasta Rydułtowy w roku 2022 w zakresie
letniego i zimowego utrzymania nawierzchni
chodników oraz zieleni przydrożnej

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 27
października 2021 r. poz.
6669

Referat Dróg i Transportu. Uchwała
zrealizowana.

nd
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87

35.349.2021
21.10.2021

88

35.350.2021
21.10.2021

odstąpienia od zbycia w drodze przetargu
nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej
w Rydułtowach przez Gminę - Miasto
Rydułtowy
zmiany uchwały w sprawie współdziałania
oraz udzielenia pomocy finansowej Miastu
Wodzisław Śl.

Referat Mienia Komunalengo
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.

nd

Wydział Rozwoju Miasta. Uchwała
zrealizowana.

nd

89

35.351.2021
21.10.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

90

35.352.2021
21.10.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

91

35.353.2021
21.10.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

92

35.354.2021
21.10.2021

zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2021-2029

Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę dzierżawy
nieruchomości położonej przy
ul. Nowej.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę dzierżawy
nieruchomości położonej przy
ul. Kalwaryjskiej
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Zawarto umowę dzierżawy
nieruchomości położonej przy
ul. Jasnej.
Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

93

35.355.2021
21.10.2021

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2021
rok

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 27
października 2021 r. poz.
6670

Referat Ochrony Wód i Powietrza.
Uchwała zrealizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 6 grudnia
2021 r. poz. 7801

Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami. Uchwała
zrealizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 6 grudnia
2021 r. poz. 7802

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 6 grudnia
2021 r. poz. 7803

zmiany uchwały Nr 13.144.2019 Rady Miasta
Rydułtowy z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowych ze środków budżetu miasta na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na nieruchomościach,
na których zamieszkują mieszkańcy,
położonych na terenie Miasta Rydułtowy

94

36.356.2021
25.11.2021

95

36.357.2021
25.11.2021

96

36.358.2021
25.11.2021

wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

97

36.359.2021
25.11.2021

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych pomników przyrody

98

36.360.2021
25.11.2021

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Rydułtowy

99

36.361.2021
25.11.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy najmu na czas nieoznaczony

100

36.362.2021
25.11.2021

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy najmu na czas nieoznaczony

101

36.363.2021
25.11.2021

zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2021-2029

102

36.364.2021
25.11.2021

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2021
rok

103

36.365.2021
25.11.2021

37.366.2021
16.12.2021
37.367.2021
105
16.12.2021
104

wyboru Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego doraźnej Komisji
Statutowej
nadania honorowego obywatelstwa Miasta
Rydułtowy pani Ewie Absalon
nadania honorowego obywatelstwa Miasta
Rydułtowy pani Marii Firut

Referat Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami. Uchwała
realizowana.
Sekretarz Miasta. Uchwała
zrealizowana.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Umowa najmu nieruchomości
położonej na Osiedlu Orłowiec
w przygotowaniu.
Referat Mienia Komunalnego
i Geodezji. Uchwała zrealizowana.
Umowę najmu nieruchomości
położonej przy ul. Ofiar Terroru
w przygotowaniu.
Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.
Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.
Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia
6 grudnia 2021 r. poz. 7804
Sekretarz Miasta. Uchwała
zrealizowana.
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia. Uchwała zrealizowana.
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia. Uchwała zrealizowana.

nd

nd

nd

nd

nd
nd

nd

nd

nd
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 6 grudnia
2021 r. poz. 7804
nd
nd
nd
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określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty
lub rozkładania na raty płatności należności
pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Miastu
Rydułtowy lub jego jednostkom
organizacyjnym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych
do udzielania tych ulg
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Rydułtowy w 2022
roku
zmiany uchwały nr 25.171.2012 Rady Miasta
Rydułtowy z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
pobyt dziecka w Miejskim Żłobku
w Rydułtowach, wysokości dodatkowej opłaty
za wydłużony, na wniosek rodzica/opiekuna
prawnego dziecka, wymiar opieki nad
dzieckiem w żłobku, maksymalnej opłaty za
wyżywienie oraz określenia częściowego
zwolnienia od ponoszenia opłat
trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta
Rydułtowy za 2022 rok

Skarbnik Miasta. Uchwała realizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 22 grudnia
2021 r. poz. 8479

Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami. Uchwała
realizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 22 grudnia
2021 r. poz. 8480

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia. Uchwała realizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 22 grudnia
2021 r. poz. 8481

Sekretarz Miasta. Uchwała
realizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 22 grudnia
2021 r. poz. 8482

106

37.368.2021
16.12.2021

107

37.369.2021
16.12.2021

108

37.370.2021
16.12.2021

109

37.371.2021
16.12.2021

110

37.372.2021
16.12.2021

111

37.373.2021
16.12.2021

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
problemowych Rady Miasta Rydułtowy na
pierwsze półrocze 2022 rok

112

37.374.2021
16.12.2021

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2022

113

37.375.2021
16.12.2021

przyjęcia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

114

37.376.2021
16.12.2021

zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2021-2029

Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
realizowana.
Rada Miasta Rydułtowy. Uchwała
realizowana.
Stwierdzenie nieważności uchwały
w części załącznika do uchwały- w pkt.
12 planu pracy Komisji Rewizyjnej i pkt.
2 planu pracy Komisji Budżetu
i Rozwoju za m-c maj 2022 r. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śl. z dnia 20.01.2022 r.
nr NPII.4131.1.66.2022
Biuro Spraw Mieszkaniowych
i Profilaktyki Uzależnień.
Uchwała zrealizowana.
Biuro Spraw Mieszkaniowych
i Profilaktyki Uzależnień.
Uchwała zrealizowana.
Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

115

37.377.2021
16.12.2021

zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2021
rok

Skarbnik Miasta. Uchwała
zrealizowana.

116

37.378.2021
16.12.2021

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
miasta Rydułtowy na lata 2022-2032

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 22 grudnia
2021 r. poz. 8483

Skarbnik Miasta. Uchwała realizowana.

nd

117

37.379.2021
16.12.2021

budżetu miasta Rydułtowy na 2022 rok

Skarbnik Miasta. Uchwała realizowana.

Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 22 grudnia
2021 r. poz. 8484

Skarbnik Miasta. Uchwała realizowana.

nd

Referat Rewitalizacji i Funduszy
Zewnętrznych. Uchwała realizowana.

nd

37.380.2021
118
16.12.2021

119

37.381.2021
16.12.2021

zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia
w roku 2021 kredytu na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

nd

nd

nd
nd
nd
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IV Informacja z wykonania budżetu miasta
Rydułtowy za 2021 r.

Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2021 rok

Budżet Miasta Rydułtowy został przyjęty uchwałą nr 26.259.2020 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2021 rok. Uchwała ta została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z roku 2021 pod pozycją 41. Rada
Miasta na tej samej sesji uchwaliła również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rydułtowy na
lata 2021 - 2029 - uchwała nr 26.258.2020. 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 123 900 889,07 zł, po uwzględnieniu
zmian dokonanych w trakcie roku plan zamykał się sumą 122 283 958,01 zł dochodów. Plan wykonano
w 100,10 % tj. zebrano 122 407 480,61 zł dochodów. W stosunku do roku 2020 odnotowano wzrost
dochodów wykonanych razem o kwotę 14 066 679,24 zł, co stanowiło 12,98 % wykonania z roku 2020.
Dochody bieżące zostały w 2021 r. wykonane w 100,86 % tj. na planowane 108 788 415,05 zł wykonano
109 725 763,54 zł, zaś wśród dochodów majątkowych na zaplanowane 13 495 542,96 zł wykonano
12 681 717,07 zł, co stanowi 93,97 % planu rocznego. Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2021 r.
w porównaniu z planem w podziale na te dwa rodzaje dochodów obrazuje wykres nr 1. Szczegółowe
zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności pozostałych do
zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają
sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych.

1. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:
a) dochody własne zrealizowane w 94,64 % w stosunku do planu tj. na kwotę 51 482 970,82 zł - wzrost
w stosunku do roku poprzedniego o 2,62 %;
b) subwencja, która w roku 2021 składała się z części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę
14 557 093,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 4 077 250,00 zł, części wyrównawczej na kwotę
2 871 826,00 zł oraz części równoważącej na kwotę 15 060,00 zł. Łącznie subwencja wyniosła
21 521 229,00 zł. W stosunku do roku 2020 odnotowano wzrost części oświatowej subwencji o 7,18 %;
podobny do subwencji charakter miały również środki przyznane gminie jako uzupełnienie dochodów § 275 kwota 4 077 250,00 zł oraz rekompensata utraconych dochodów § 193 724,50 zł;
c) dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje i środki z innych źródeł zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej wykonane w 106,55 % w stosunku do planu tj. na
kwotę 49 403 280,79 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 16,76 %, przy czym:
- środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - 10 886 435,90 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa - 33 100 214,49 zł,
- dotacje i środki z innych źródeł zaliczanych do sektora finansów publicznych - 5 416 630,40 zł.
2. Wśród dochodów własnych można wydzielić cztery, znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku
2021, 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:
a) dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2021 roku dochody na łączną kwotę 13 586 827,10 zł
spadek w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 4,83 %;
b) dochody z opłat wykonane na kwotę 8 851 457,73 zł wzrost o 13,12 %;
c) udziały w podatkach dochodowych 23 970 453,08 zł wzrost o 10,48 %;
d) dochody z majątku gminy wykonane w 2021 r. w 61,26 % planu rocznego tj. na łączną kwotę
1 942 393,13 zł; w pozycji tej odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego o 34,62 %;
e) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 0,62 % ogółu dochodów własnych,
wykonano je w 99,98 % w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 318 365,62 zł;
f) inne dochody własne stanowiły 2,30 % ogółu wykonanych dochodów, wykonano je w 67,30 % w stosunku
do planu, tj. na łączną kwotę 2 813 483,16 zł.
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Pierwotnie budżet miasta na rok 2021 po stronie wydatków uchwalono w wysokości 125 215 103,23 zł,
zaś wykonano w 95,41 % planu po zmianach, tj. na planowane na koniec 2021 roku 128 344 023,86 zł,
wydatkowano 122 450 622,71 zł. Wydatki budżetu miasta wzrosły w stosunku do roku 2020 o 11,90 %.
Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2021 r. stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego sprawozdania. Ponadto zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej
z uwzględnieniem zaangażowania środków budżetowych oraz poziomu zobowiązań stanowi sprawozdanie
Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne jednostki budżetowe miasta dzieli się na wydatki
bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano w 95,20 % planu, a wydatki bieżące
w 95,45 % planu. Uwzględniając powyższy podział, można przedstawić zaplanowane i zrealizowane wydatki
budżetu za pomocą diagramu stanowiącego wykres nr 4.
Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2020 o 8,05 %, zaś wydatki majątkowe wzrosły
o 34,51 % w porównaniu z wykonanymi w roku 2020 wydatkami majątkowymi.
Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków
inwestycyjnych. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych
zamknął się kwotą 22 486 902,31 zł, wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 21 408 577,95 zł.
Wydatki majątkowe sklasyfikowano w czterech kategoriach paragrafów klasyfikacji budżetowej:

1. Kategoria pierwsza to inwestycje sklasyfikowane w paragrafach: 6050, 6057 i 6059 „Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych” jest to paragraf, w którym klasyfikowane są przede wszystkim
roboty budowlane;
2. Kategoria druga to paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu
klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych jak również zakupy gruntów;
3. Kategoria trzecia to środki przekazane innym jednostkom na dofinansowanie inwestycyji i zakupów
inwestycyjnych sklasyfikowane w paragrafach: 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 6230, 6237 i 6239 „Dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" oraz 6300 „Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.
4. Kategoria czwarta to wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów ujete w paragrafie 6010.
Ad 1. W pierwszej kategorii paragrafów plan wykonano w 98,19 % tj. na planowane 12 807 213,21 zł
wykonano 12 575 342,12 zł. W większości przypadków gdzie plan wydatków nie w pełni zrealizowano,
wynikło to z oszczędności powstałych w wyniku stosowania zasady konkurencyjności przy zlecaniu zadań.
Nie ma zadań, w których wykonanie w znacznym stopniu odbiegałoby od planu.
Ad 2. Drugą kategorią wydatków majątkowych - zakupy inwestycyjne można podzielić na dwie części: zakupy
gruntów i zakupy innych środków trwałych. Na zakupy gruntów zaplanowano w 2021 roku 167 100,00 zł, zaś
wydatkowano 93 632,31 zł, co stanowi 56,03 % planu. Zakupy innych środków trwałych wykonano w 93,07 %
tj. na planowane572 820,00 zł wydatkowano 533 144,73 zł.
Ad 3. Trzecią kategorią wydatków majątkowych są środki przekazane innym jednostkom na dofinansowanie
inwestycyji i zakupów inwestycyjnych. W budżecie roku 2021 zaplanowano 5 939 769,10 zł na ten cel, zaś
wykorzystano 5 206 458,79 zł. Znaczne odstępstwa od planu odnotowano w dwóch pozycjach. Jako pomoc
finansową na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku DK 45 na zaplanowane 18 960,51 zł przekazano 5 255,54 zł. Nie przekazano żadnej
kwoty zaplanowanej na opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej.
Ad 4. Czwartą grupę wydatków majątkowych stanowią wydatki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie
Mieszkaniowej. Wydatkowano całą zaplanowaną na ten cel kwotę tj. 3 000 000,00 zł.
Wydatki bieżące wykonano w roku 2021 na łączną kwotę 101 042 044,76 zł co stanowiło 95,45 % planu
rocznego, który po zmianach dokonanych w trakcie roku zamykał się kwotą 105 857 121,55 zł. Wykonane
w roku 2021 wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania w roku poprzednim o 8,05 %. Analizę
wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj
działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został w klasyfikacji budżetowej,
konkretnie w działach tej klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według
rodzajów prowadzonej działalności dokonano wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków
bieżących.
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1. Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją tj. sklasyfikowane
w działach 730 „Nauka", 801 „Oświata i wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”; wydatki te
wykonano w roku 2021 na łączną kwotę 29 576 342,02 zł, co stanowiło 96,38. % kwoty zaplanowanej.
2. Drugą grupę stanowią wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Zaliczono
tu wydatki sklasyfikowane w działach 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wykonano je na kwotę 17 607 666,28 zł, tj. w 94,75 %
w stosunku do planu.
3. Kolejna grupa wydatków nazwana polityka społeczna, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc
społeczna” i 855 „Rodzina"; wykonanie tych wydatków bieżących wyniosło 37 363 810,54 zł co stanowiło
98,79 % planu.
4. W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja
publiczna”. W tej grupie wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 10 607 158,64 zł - plan wykonano
w 95,62 %.
5. Kolejną grupą wydatków są nakłady poniesione na ochronę zdrowia, kulturę i sport. Do tej grupy zaliczono
wydatki sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,
926 „Kultura fizyczna” 4 330 895,17 zł tj. w 91,02 % w stosunku do planu.
6. Pozostałe wydatki bieżące wykonane w roku 2021 na łączną kwotę 1 556 181,11 zł stanowią około 1,54%
ogółu wydatków bieżących. Wykonanie wyniosło tu 53,43 % planu rocznego. Tak niskie wykonanie w tej
grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia
wykorzystania nigdy nie wykazują wykonania, jak również potencjalne wydatki z tytułu udzielonego
poręczenia.
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. Zmniejszając poniesione w roku
2021 nakłady bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać się ile gmina przeznaczyła własnych
środków na poszczególne rodzaje zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia wykres nr 7.
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 2021 ogółem 18 621 459,77 zł. Kwota ta stanowiła 67,75 % 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. 67,75 % *
1 175 354,00 zł = 796 291,88 zł) otrzymujemy ogół wydatków, które powinny być sfinansowane częścią
oświatową subwencji ogólnej. Kwota ta wynosi 19 417 751,65 zł. Oznacza to, że gmina z własnych środków
do subwencji oświatowej (która w roku 2021 wyniosła 14 557 093,00 zł) dołożyła 4 860 658,65 zł.
W roku 2021 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację zadań bieżących różnym podmiotom
środki finansowe na łączną kwotę 6 104 740,48 zł, w tym:
1. Kwoty 820 000,00 zł i 1 297 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowych funkcjonującym jako
samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu
Centrum Kultury "Feniks".
2. Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych
w placówkach publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek
wyniosła w 2021 roku 1 487 515,92 zł.
3. W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano
dotację na łączną kwotę 35 000,00 zł.
4. Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami,
wpłaty na łączną kwotę 1 958 649,96 zł.
5. Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji
na realizację zadań w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, w tym w ramach
realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony środowiska oraz z zakresu
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ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę 506 565,60 zł. Zasady przyznawania dotacji w roku
2021 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw
pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z
2018 poz. 2057) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 poz. 1133 ze zm.) oraz
w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych dotacji przedstawia poniższa tabela.
Rodzaj działalności

Kwota przyznanych dotacji

Liczba
dotowanych
projektów

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

40 000,00 zł

2

Zadania w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej

70 689,60 zł

7

Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

4 570,00 zł

2

Zadania z zakresu opieki społecznej

51 000,00 zł

2

0,00 zł

0

103 920,00 zł

10

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Zadania z zakresu kultury

Zadania z zakresu kultury fizycznej
236 386,00 zł
15
Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie.
Jeżeli z rozliczenia wynika konieczność zwrotu części dotacji, a zwrot następuje po zakończeniu roku 2021, to
zwrócona kwota zaliczana jest na dochody roku 2022.
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W 2020 roku przeprowadzono konsultacje Rydułtowskiego Budżetu 2021. Zasady określone zostały
uchwałą Nr 17.188.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Rydułtowskiego
Budżetu Obywatelskiego 2021.
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 14 projektów. Do głosowania dopuszczono 12 projektów. w wyniku głosowania
(elektroniczne i papierowe w trzech punktach miasta) niezbędną ilość głosów (100) uzyskały dwa projekty:
 Budowa wybiegu dla psów „Psi kwadrat” na działce przy ul. Adama Mickiewicza (za boiskiem ORLIK),
które uzyskało 443 głosy, kwota projektu 52 080,00 zł
 „Budowa piłkochwytu” na boisku treningowym oraz modernizacja nagłośnienia na Stadionie Miejskim
„Naprzód” z poparciem 418 głosów, kwota projektu 46 880,00 zł
Realizacja Budżetu Obywatelskiego w roku 2021
 Budowa piłkochwytu na boisku treningowym oraz modernizacja nagłośnienia na Stadionie
Miejskim „Naprzód”
Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. z uwagi na
różnorodny zakres, inwestycja została podzielona na dwie części: dostawę i montaż nagłośnienia oraz
budowę piłkochwytu. w dniu 17 maja 2021 r. podpisano protokół odbioru prac związanych z modernizacją
nagłośnienia. Na Stadionie Miejskim „Naprzód” zamontowano 9 kolumn głośnikowych, dostarczono mikrofon
bezprzewodowy, mikrofon inspiciencki dla speakera sportowego do prowadzenia imprez sportowych,
powermikser dźwięku, wzmacniacz akustyczny, wzmacniacz antenowy. Wykonawcą prac była firma Rduch
Elektroakustyka Jan Rduch z Godowa. Wartość zmodernizowanej instalacji nagłośnienia boiska: 29 156,41 zł.
w dniu 16 grudnia 2021 r. podpisano protokół odbioru robót związanych z budową piłkochwytu. Na boisku
treningowym wykonano piłkochwyt o wysokości 5 m i długości 62 mb. Wykonawcą była firma Sport-Transfer
Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworniku. Wartość wykonanego piłkochwytu: 20 783,45 zł.
 Wybieg dla psów „psi kwadrat” przy ul. Adama Mickiewicza
Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. w dniu
21.10.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem wybiegu dla psów.
W ramach inwestycji został zagospodarowany teren o powierzchni ponad 900 m2. Wykonano ogrodzenie
z 2 śluzami, przęsłem technologicznym, wyeksponowaną nazwą wybiegu przy wejściach, zamontowano:
4 ławki z oparciem, 2 kosze na śmieci, 2 kosze na psie odchody, 2 tablice informacyjne wraz z regulaminem
oraz urządzenie zabawowe.
Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego wynosi: 51 038,72 zł.

W 2021 roku przeprowadzono konsultacje Rydułtowskiego Budżetu 2022. Zasady określone zostały
uchwałą Nr 29.278.2021 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Rydułtowskiego
Budżetu Obywatelskiego 2022.
Działania promocyjne prowadzone były przez pracowników wydziału organizacyjnego miasta Informacja była
na bieżąco przekazywana poprzez: media społecznościowe, stronę internetową, radio (Radio90), Informator
„Na Ratuszu”.oraz ogłoszenia parafialne. Kontynuowano sposób prowadzenia konsultacji społecznych
w postaci organizacji plenerowych spotkań z mieszkańcami, które cieszyły się dużą frekwencją
i powodzeniem. w ich wyniku mieszkańcy złożyli 21 projektów.
Do głosowania dopuszczono 7 projektów.
W wyniku głosowania (elektroniczne i papierowe w trzech punktach miasta) niezbędną ilość głosów (100)
uzyskały również dwa projekty
 Powiew świeżości - modernizacja miejskiej Fiołkowni RAFA, które uzyskało 278 głosów
 Bezpieczeństwo i ochrona życia z poparciem 259 głosów
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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 2021 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. Dane dotyczące ludności i działalności gospodarczej
1. Ludność Rydułtów (stan na dzień 31.12.2021 r.):
31.12.2021 rok
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w tym:

19566

stali czasowo za granicą:
stali czasowo poza gminą:

38
266

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy w tym:

546

czasowi z gminy:
czasowi spoza gminy:

69
477

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

19739

2. Zameldowania, wymeldowania, zgony, urodzenia :
2021 rok
zameldowania na pobyt stały:

503

wymeldowania z pobytu stałego w tym:
-wymeldowania dokonane przez referat ED:

447
225

zameldowania na pobyt czasowy:

299

wymeldowania z pobytu czasowego:

19

zgony

334

urodzenia

179

3. Statystyka stałych mieszkańców (stan na dzień 31.12.2021 r.):
Rok 2021
Mężczyźni

Kobiety

Razem

Wiek

Liczba mężczyzn

Wiek

Liczba kobiet

0-17

1899

0-17

1690

3589

18

99

18

87

186

19-20

153

19-20

153

306

21-40

2537

21-40

2542

5079

41-60

2572

41-59

2691

5263

61-64

618

60-64

751

1369

65-70

552

65-70

770

1322

71-81

687

71-81

991

1678

> 81

259

>81

515

774

suma

9376

suma

10190

19566

4. Rejestr wyborców na dzień 31.12.2021 r.:
liczba wyborców ogółem – 15955, w tym :
 liczba wyborców wpisanych z urzędu -15856
 liczba wyborców wpisanych na wniosek – 99
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W RYDUŁTOWACH
1. Ilość wpisów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla
głównego miejsca wykonywania) stan na 31.12.2021 r. – 1033, w tym (statusy wpisu):
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wpisy aktywne:

801

Działalność prowadzona wyłącznie w formie
spółki/spółek cywilnych:

38

Zawieszone:

185

2. Ilość wpisów wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla głównego
miejsca wykonywania) stan na 31.12.2021 r. – 972
3. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

Ogólna liczba udzielonych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką (stan na
31.12.2021 r.) wynosiła– 18 licencji.
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Liczba punktów, posiadających zezwolenia (stan na
dzień 31.12.2021 r.):
Gastronomia

Detal

22

36

Liczba zezwoleń (stan na dzień 31.12.2021 r.)
Detal

Gastronomia

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

35

22

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

33

7

Zezwolenia o zawartości powyżej
18% alkoholu

32

11

5. Dane Urzędu Stanu Cywilnego
Rejestracja urodzeń
Ilość zarejestrowanych dzieci
- chłopcy
- dziewczynki

2021
15
9
6

Rejestracja małżeństw
Ilość zarejestrowanych ślubów
- śluby cywilne
- śluby wyznaniowe

2021
103
49
49

Rejestracja
zgonów
Ilość zarejestrowanych zgonów
- mężczyźni
- kobiety
Mieszkańcy Rydułtów

2021

Decyzje administracyjne i czynności materialno-techniczne

2021

Sprostowania

30

Umiejscowienia aktów zagranicznych

14

Odtworzenia aktów zagranicznych

0

Uzupełnienie aktów

22

Zmiana imion i nazwisk (decyzje)

15

Rejestracja rozwodów i separacji

2021

rozwód

41

separacja

0

270
152
118
158
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Zorganizowano spotkanie z Jubilatami obchodzącymi rocznice zawarcia związku małżeńskiego:
 11.03.2021 r. - zaproszono 33 pary małżeńskie
 21.10.2021 r. - zaproszono 19 par małżeńskich
Podsumowanie:
Liczba ludności miasta Rydułtowy z roku na rok systematyczne się zmniejsza. w stosunku do roku
2020 zmniejszyła się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym.
Wyjątek stanowi grupa osób w wieku 18 lat oraz w wieku 71-81 lat gdzie wystąpił niewielki wzrost.
Przyczyną spadku liczby mieszkańców są głównie wymeldowania z pobytu stałego (do innych gmin
oraz wymeldowania bez dopełnienia obowiązku meldunkowego) oraz rosnąca liczba zgonów. Liczba
zameldowań oraz urodzeń na terenie gminy w żaden sposób nie wpływa na wzrost liczby ludności.
W zakresie Działalności Gospodarczej, tj. ilości wpisów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej w roku 2021 zaobserwowano naprzemienne wzrosty i spadki.
Natomiast liczba wykreślonych wpisów ulega systematycznemu zwiększeniu.
Liczba punktów detalicznych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie miasta Rydułtowy utrzymuje się na tym samym poziomie, co w roku 2020.
Zmniejszeniu uległa liczba licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką.
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2. Inwestycje
1. MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU (zadanie zakończone w roku 2021)
W dniu 15 lipca 2021 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji związanej z przebudową odcinka głównego ulicy
Ofiar Terroru o długości 697 m oraz obustronną przebudowę chodników od skrzyżowania z ulicami Fryderyka
Chopina i Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza. Wykonawca wykonał również
przebudowę ulicy Adama Mickiewicza na długości 140 m, z początkiem przed skrzyżowaniem z ul. Ofiar
Terroru z odcinkiem bocznym ulicy Ofiar Terroru (dojazd do dworca PKP) oraz przebudowę skrzyżowań
występujących na w/w odcinku. Wykonawcą robót była firma TRANSKOM Robert Białdyga z Jaroszowa
natomiast funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami pełnił pan Stefan Fiszer prowadzący
działalność gospodarczą pn.: „IMPERO Stefan Fiszer” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Na ul. Ofiar Terroru wykonano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON (szara), zjazdy
o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON (grafitowa), zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki
betonowej typu BEHATON (grafitowa i czerwona). Usytuowano dwie wiaty przystankowe.
Na ul. Adama Mickiewicza wykonano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON (szara), zjazdy
z kostki betonowej typu BEHATON (czerwona).
Dokumentacja projektowa została opracowana przez pana Piotra Lilla prowadzącego działalność
gospodarczą pn.: „ML Design Piotr Lilla” z siedzibą w Kończycach Małych.
Źródła finansowania inwestycji: Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz
budżet Miasta.
Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego wynosi: 4 689 661,60 zł.
2. PRZEBUDOWA TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM „MACHNIKOWIEC" CELEM UTWORZENIE
MIEJSCA USŁUG SPOŁECZNYCH – ETAP II (zadanie w trakcie realizacji)
Trwają roboty budowlane. Wykonawca robót budowlanych Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany
Artur Marcinek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim wykonał: rozbiórki i demontaże, niezbędną wycinkę
roślinności (kolidujących z projektowanymi obiektami), nawierzchnię z kostki szlachetnej, nawierzchnię
mineralno-bitumiczną, rozpoczął budowę: punktu widokowego, widowni, pochylni stanowiącej dojście do
punktu widokowego wraz ze ścianami oporowymi, budowę schodów terenowych, budynku magazynowosanitarnego, ścieżek
biegowych i rowerowych (crossowych). Wykonanie robót budowlanych
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planuje się do dnia 29 kwietnia 2022 r. Zadanie realizowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Źródła finansowania: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Wartość kosztorysowa zadania: 1 816 141,89 zł.
3. ROZBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA – III ETAP (zadanie w trakcie
realizacji)
Przeprowadzono niezbędne prace związane z modernizacją infrastruktury teletechnicznej. z uwagi na
panującą sytuację epidemiologiczną w kraju i związane z tym utrudnienia, które mają wpływ między innymi
na realizację robót budowlanych oraz planowane prace prowadzone w ramach usuwania szkód, roboty
w budynku urzędu planuje się przeprowadzić w roku 2022.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonana wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. Planowana inwestycja
obejmuje podłączenie poszczególnych pomieszczeń do istniejących przewodów kominowych, wykonanie
nowych przewodów kominowych – wentylacyjnych i podłączenie do nich pomieszczeń oraz zainstalowanie
w istniejących oknach nawiewników okiennych.
W ramach naprawy szkód górniczych zostaną wykonane miejscowo roboty naprawcze na elewacji oraz
poszczególnych piętrach budynku.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 207 000,00 zł.
4. PRZYŁĄCZENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA OSIEDLU KAROLA DO CIEPŁOCIĄGU WRAZ z ICH
TERMOMODERNIZACJĄ
W dniu 31 grudnia 2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego w związku z przeprowadzoną
termomodernizacją 9 budynków na Osiedlu Karola. Wykonano termomodernizację tychże budynków,
zlikwidowano indywidualne źródła ciepła w 36 mieszkaniach, wykonano pomieszczenie wymiennikowni
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w budynku nr 21 oraz przyłącza ciepłownicze do 9 budynków. Budynki te zostały podłączone do sieci
ciepłowniczej. w ramach termomodernizacji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, została wykonana
iniekcja ścian, wymieniona częściowo stolarka okienna i drzwiowa. Wymieniono konstrukcję dachu, wykonano
jego docieplenie oraz nowe pokrycie dachowe z blachodachówki. Na elewacjach wykonano okładziny z płytek
elewacyjnych imitujących cegłę. w budynkach została wykonana instalacja wodna i centralnego ogrzewania
oraz instalacja elektryczna (w zakresie podłączenia kuchenki elektrycznej i podgrzewaczy c.w.u.). Wykonano
instalację odgromową. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„Ecomplex” Ewa Grinspek z siedzibą w Łukowie Śl. natomiast funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami 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.
Zadanie realizowane w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa. Wartość
kosztorysowa inwestycji: 6 532 500,00 zł.
5. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ w MIESZKALNYCH BUDYNKACH KOMUNALNYCH
(zadanie w trakcie realizacji)
5.1. BUDYNEK PRZY U. RADOSZOWSKIEJ 123
W dniu 28 czerwca 2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego w związku z przeprowadzoną
termomodernizacją budynku przy ul. Radoszowskiej 123. Wykonano kompleksową termomodernizację
budynku która obejmowała: docieplenie ścian poniżej poziomu terenu, docieplenie ścian powyżej poziomu
terenu, docieplenie ościeży, docieplenie dachu i zadaszenia styropapą, wykonanie instalacji odgromowej,
wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wymianę zewnętrznej stolarki
drzwiowej. Wykonano instalacje c.o. oraz c.w.u., pomieszczenie kotłowni wraz z zabudową kotła węglowego
5-tej klasy. Zamontowano pompę ciepła. Zainstalowano kolektory słoneczne. Zamontowano budki lęgowe
oraz zadaszenia nad wejściami do mieszkań. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe „Ecomplex” Ewa Grinspek z siedzibą w Łukowie Śl. natomiast funkcję inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami pełniło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. z siedzibą
w Rybniku. Dokumentacja projektowa została opracowana przez biuro projektowe EKOPROBUD S.C.
z siedzibą w Mikołowie.
Łączne nakłady poniesione na termomodernizację budynku wyniosły:761 655,93 zł.
5.2. BUDYNEK PRZY ul. GEN. JÓZEFA BEMA 103 A
W dniu 28 czerwca 2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego związany z termomodernizacją budynku
przy ul. Gen. Józefa Bema 103 a. Wykonano kompleksową termomodernizację budynku, która obejmowała:
docieplenie ścian, docieplenie ościeży, docieplenie dachów styropapą. Wymieniono stolarkę okienną wraz
z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zewnętrzną stolarkę drzwiową. Wykonano pomieszczenie
wymiennikowni w budynku, instalację c.o. i c.w.u. oraz instalację odgromową. Zainstalowano kolektory
słoneczne. Zamontowano budki lęgowe oraz zadaszenia nad wejściami. Budynek podłączono do sieci
ciepłowniczej. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Ecomplex”
Ewa Grinspek z siedzibą w Łukowie Śl. natomiast funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
pełniło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Dokumentacja projektowa
została opracowana przez biuro projektowe EKOPROBUD S.C. z siedzibą w Mikołowie.
Łączne nakłady poniesione na termomodernizację budynku wyniosły: 513 083,42 zł.
5.3. BUDYNEK PRZY U. BARWNEJ 1
Trwają roboty budowlane. Wykonawca robót - firma FOBUD Tomasz Frydecki zakończył prace związane
z dociepleniem budynku. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną wraz
z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zewnętrzną stolarkę drzwiową, docieplenie dachu oraz
wykonano nowe pokrycie dachowe z blachodachówki. Budynek wyposażono w instalacje c.o. i c.w.u.
Wykonano pomieszczenie kotłowni wraz z zabudową kotła węglowego 5-tej klasy. Zainstalowano kolektory
słoneczne. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami pełni pan Grzegorz Połomski „STUDIO
POŁOMSCY Edyta Połomska” z siedzibą w Rydułtowach. Dokumentacja projektowa została opracowana
przez biuro projektowe EKOPROBUD S.C. z siedzibą w Mikołowie. Planowany termin zakończenia robót:
14.04.2022 r.
5.4.

BUDYNEK PRZY ul. PLEBISCYTOWEJ 37
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W dniu 24 września 2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego związany z termomodernizacją budynku
przy ul. Plebiscytowej 37. Wykonano termomodernizację budynku, która obejmowała: docieplenie ścian,
docieplenie ościeży, docieplenie dachów, wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi
i wewnętrznymi, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, drenaż, instalację odgromową. Zamontowano
zadaszenia nad wejściami. Wykonawcą robót budowlanych była Firma Budowlana „FACH BUD” Krzysztof
Lasyk z Kietrza natomiast funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami pełniło Przedsiębiorstwo
Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku. Dokumentacja projektowa została opracowana przez
pana Waldemara Bobera prowadzącego działalność gospodarczą pn. „STUDIO ARCHITEKTURY Bober,
Waldemar Bober” z siedzibą w Radlinie.
Łączne nakłady poniesione na termomodernizację budynku wyniosły: 924 972,26 zł.

BUDYNEK PRZY ul. GEN. JÓZEFA BEMA 6,6A ORAZ BUDYNEK PRZY ul. GEN. JÓZEFA BEMA
28
Została opracowana dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku wraz z kotłownią gazową dla
budynków przy ul. Gen. Józefa Bema 28 oraz 6,6a.
Budynki przy: ul. Raciborskiej 242,244,427, ul. Bohaterów Warszawy 38, ul. Adama Mickiewicza 6, ul. Ofiar
Terroru 49, 70,78, ul. Gen. Józefa Bema 6,6a oraz 28.
Trwają prace projektowe: dla budynku przy ul. Generała Józefa Bema 6,6a w zakresie wewnętrznej instalacji
gazowej celem podłączenia kuchenek gazowych wraz z wentylacją, przyłącza kanalizacji deszczowej, drenażu
opaskowego, dla budynku przy ul. Generała Józefa Bema 28 w zakresie instalacji gazowej celem podłączenia
kuchenek gazowych wraz z wentylacją, dla budynków przy: ul. Ofiar Terroru 49 i 70, ul. Adama Mickiewicza 6,
ul. Bohaterów Warszawy 38, ul. Raciborskiej 242, 244, 427 w zakresie kompleksowej termomodernizacji oraz
dla budynku przy ul. Ofiar Terroru 78 w zakresie wykonania instalacji c.o. i c.w.u wraz z podłączeniem budynku
do ciepłociągu.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 9 420 462,00 zł.
5.5.

6. MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
Opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie adaptacji części parteru szkoły na oddziały
przedszkolne, adaptacji części II piętra segmentu a szkoły na pomieszczenia biurowe przeznaczone dla
Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, budowy dodatkowej klatki schodowej, wymiany
instalacji hydrantowej w całej szkole oraz modernizacji instalacji deszczowej w segmencie a szkoły.
Dokumentacja projektowa została opracowana przez Pracownię Projektową „PIK” s.c. Anna i Maciej
Pindurowie z siedzibą w Żorach. Wartość umowna prac projektowych: 78 388,70 zł. W I etapie zadania
planuje się realizację robót związanych z adaptacją części parteru na oddziały przedszkolne, wykonaniem
instalacji hydrantowej w całym budynku oraz budową nowej klatki schodowej. Powstaną 4 oddziały
mieszczące po 25 dzieci oraz 1 oddział mieszczący 20 dzieci - łącznie 5 sal przedszkolnych, każda z własnym
węzłem sanitarnym. W ogłoszonym postępowaniu na wybór wykonawcy robót powyższych robót
najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło Konsorcjum: 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 reprezentowane
przez: Jerzego Brzoskę na wartość 3 442 740,22 zł brutto. Ogłoszono postępowanie na pełnienie funkcji
branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 3 592 885,72 zł.
7. UTWARDZENIE TERENU PRZY ul. WOJCIECHA KORFANTEGO.
W dniu 3.12.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano: chodniki i dojazdy z kostki brukowej,
nawierzchnie utwardzone z tłucznia, płyty fundamentowe pod 14 garaży oraz ogrodzono 2 studzienki
odgazowujące. Wykonawcą, z którym Miasto zawarło umowę na roboty budowlane był pan Leszek Gierucki
i Jacek Michna prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Zakład Usług
Wodociągowo-Kanalizacyjnych i Remontowo- Budowlanych „ROLES” S. C. L. Gierucki & Michna J. z siedzibą
w Krzyżanowicach. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił pan Grzegorz Mrozek prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą: „DORADZTWO BUDOWLANE USŁUGI inż. Grzegorz Mrozek" z siedzibą
w Gaszowicach. Dokumentacja projektowa została opracowana przez pana Waldemara Bobera
prowadzącego
działalność
gospodarczą
pn.
„STUDIO
ARCHITEKTURY
Bober,
Waldemar
Bober” z siedzibą w Radlinie. Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego wynosi: 242 473,33 zł.
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8. BUDOWA PIŁKOCHWYTU NA BOISKU TRENINGOWYM ORAZ MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA NA
STADIONIE MIEJSKIM „NAPRZÓD”
Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. z uwagi na
różnorodny zakres, inwestycja została podzielona na dwie części: dostawę i montaż nagłośnienia oraz
budowę piłkochwytu. w dniu 17 maja 2021 r. podpisano protokół odbioru prac związanych z modernizacją
nagłośnienia. Na Stadionie Miejskim „Naprzód” zamontowano 9 kolumn głośnikowych, dostarczono mikrofon
bezprzewodowy, mikrofon inspiciencki dla speakera sportowego do prowadzenia imprez sportowych,
powermikser dźwięku, wzmacniacz akustyczny, wzmacniacz antenowy. Wykonawcą prac była firma Rduch
Elektroakustyka Jan Rduch z Godowa. Wartość zmodernizowanej instalacji nagłośnienia boiska: 29 156,41 zł.
w dniu 16 grudnia 2021 r. podpisano protokół odbioru robót związanych z budową piłkochwytu. Na boisku
treningowym wykonano piłkochwyt o wysokości 5 m i długości 62 mb. Wykonawcą była firma Sport-Transfer
Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworniku. Wartość wykonanego piłkochwytu: 20 783,45 zł.
9. WYBIEG DLA PSÓW „PSI KWADRAT” PRZY ul. ADAMA MICKIEWICZA
Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. w dniu
21.10.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem wybiegu dla psów.
W ramach inwestycji został zagospodarowany teren o powierzchni ponad 900 m2. Wykonano ogrodzenie
z 2 śluzami, przęsłem technologicznym, wyeksponowaną nazwą wybiegu przy wejściach, zamontowano:
4 ławki z oparciem, 2 kosze na śmieci, 2 kosze na psie odchody, 2 tablice informacyjne wraz z regulaminem
oraz urządzenie zabawowe.
Wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego wynosi: 51 038,72 zł.
10. MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA – WINDA w RYDUŁTOWACH
W dniu 24.08.2021 r. nastąpił odbiór końcowy dostawy i montażu windy. Wykonawcą był Zakład
Elektromechaniki dźwigowej Eugeniusz Szostek z siedzibą w Wodzisławiu Śl. Wartość zrealizowanego
zadania inwestycyjnego wynosi: 47 551,80 zł.
11. MODERNIZACJA DROGI OSIEDLE ORŁOWIEC OD BUDYNKU NR 76 DO BUDYNKU NR 94
Trwają prace projektowe przebudowy drogi Osiedle Orłowiec od budynku nr 76 do budynku nr 94 wraz
z odwodnieniem terenu i przebudową muru oporowego.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 450 000,00 zł.
12. MODERNIZACJA OSIEDLA NA WZGÓRZU
W związku z pojawiającym się problemem nawalnych deszczy, dokonano ponownej analizy systemu
odwodnienia zaprojektowanych dróg. Stwierdzono konieczność zapewnienia odwodnienia jednej z bocznych
odnóg – od budynku nr 144 do budynku nr 136. Uzyskane informacje na temat przebiegu
niezinwentaryzowanego ciągu kanalizacyjnego pozwoliły na jego dokładne zlokalizowanie, otwarcie,
wprowadzenie kamery i ocenę stanu technicznego. Celem zdiagnozowania dalszego przebiegu systemu
kanałów konieczne było wybudowanie studni i wykonanie kolejnych inspekcji kamerą. Przeprowadzenie tych
badań aż do potencjalnego odbiornika pozwoliło na pełne odtworzenie uszkodzonej trasy kanalizacji
deszczowej służącej do odprowadzenia wód opadowych z ww odcinka drogi planowanego do realizacji.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 434 000,00 zł.
13. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU KOMUNALNEGO – OSIEDLE KAROLA 21
W RYDUŁTOWACH
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 1 443 730,17 zł.
14. MODERNIZACJA ul. NOWEJ
Złożono wniosek do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Wodzisławskiego o odstępstwo od
przepisów techniczno – budowlanych w zakresie przebudowy ul. Nowej. Odstępstwo dotyczy szerokości
pobocza gruntowego oraz szerokości pasów jezdni dla drogi dwujezdniowej dla ruchu dwukierunkowego.
Podpisano umowę z Edytą Połomską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „STUDIO POŁOMSCY
Edyta Połomska” z siedzibą w Rydułtowach, w ramach której zostaną przygotowane dokumenty konieczne
do uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, a następnie uzyskane stosowne
zezwolenie na przebudowę ul. Nowej. Wartość umowy: 10 000,00 zł.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 2 150 000,00 zł.
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15. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ RYDUŁTOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
W dniu 22 października 2021 r. nastąpił odbiór końcowy robót związany montażem fotowoltaiki. w budynku
Rydułtowskiego Centrum Kultury zabudowano system fotowoltaiczny o łącznej mocy 33,5 kW. Wykonawcą
robót była firma ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA z siedzibą w Raciborzu. Funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego pełnił pan Grzegorz Mrozek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „MROZEK
GRZEGORZ DORADZTWO BUDOWLANE USŁUGI G. MROZEK" z siedzibą w Gaszowicach.
16. PRZEBUDOWA ULICY OFIAR TERRORU (460076s) w RYDUŁTOWACH NA ODCINKU OD NR 85 DO
NR 91
Trwają roboty budowlane. Wykonawcą, z którym Miasto podpisało umowę na wykonanie robót budowlanych
jest Mateusz Kühn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: A&M Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Mateusz Kühn z siedzibą w Krzyżanowicach. Wartość robót budowlanych to 1 296 054,30 zł. Zakres robót
obejmuje: przebudowę konstrukcji jezdni, istniejących chodników wraz z wjazdami, budowę ścieżki
rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie oświetlenia ulicy – 3 słupy oświetleniowe,
przebudowę istniejącej kanalizacji i słupa oświetleniowego. Planowany termin zakończenia robót: 30.04.2022
r. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami pełni pan Stefan Fiszer prowadzący działalność
gospodarczą pn.: „IMPERO Stefan Fiszer” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 1 700 000,00 zł.
17. MODERNIZACJA ul. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
Planuje się pozyskanie środków na realizację inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 5 818 875,00 zł.
18. BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY ul. OFIAR TERRORU w RYDUŁTOWACH
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. w ramach inwestycji planuje
się dokonanie rozbiórki istniejącego budynku byłego dworca PKP, budowę budynku obsługującego punkt
przesiadkowy oraz wykonanie zagospodarowania terenu. Powstaną wiaty rowerowe, punkt ładowania
akumulatorów rowerowych, stanowisko naprawy rowerów, punkt ładowania dla samochodów elektrycznych.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 1 415 589,18 zł.
19. POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI ZAMIESZKANIA – ADAPTACJA SZTOLNI ĆWICZEBNEJ NA STRZELNICĘ
SPORTOWĄ
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. w ramach inwestycji ma
powstać strzelnica sportowa wraz z niezbędnym zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 747 917,95 zł.
20. WYKONANIE PODNOŚNIKA SCENICZNEGO w BUDYNKU RYDUŁTOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
„FENIKS”
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. w ramach inwestycji planuje
się dostarczenie i montaż podnośnika scenicznego w sali teatralnej.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 53 508,20 zł.
21. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH w REJONIE BYŁEGO SZYBU LEON III POD
BUDOWĘ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. w ramach inwestycji planuje
się wykonać układ komunikacyjny obejmujący drogę dojazdową od ulicy Adama Mickiewicza w kierunku
ul. Ofiar Terroru oraz planowanego centrum przesiadkowego.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 2 884 826,31 zł.
22. BUDOWA ULICY NOWEJ NA ODCINKU OD ul. ORLOVSKIEJ DO ul. STREFA GOSPODARCZA CELEM
UDROŻNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. w ramach inwestycji planuje
się budowę odcinka drogi publicznej o długości około 600 m. Dzięki budowie drogi zostaną udostępnione
nowe tereny inwestycyjne.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 4 808 043,91 zł.
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23. BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ul. RACIBORSKĄ z UL. GAJOWĄ WRAZ z MODERNIZACJĄ ul. GAJOWEJ
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Planuje się budowę drogi łączącej drogę wojewódzką: ul. Raciborską z drogą gminną
ul. Gajową wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. Gajowej od
ul. Gen. Józefa Bema do ul. Jesionowej.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 10 102 140,00 zł.
24. BUDOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH NA TERENIE MIASTA RYDUŁTOWY
Inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Planuje się budowę zabezpieczeń centrum miasta przed zalewaniem poprzez czasowe
gromadzenie nadmiaru wód.
Wartość kosztorysowa inwestycji: 18 607 209,00 zł.

Zestawienie inwestycji realizowanych w roku 2021
Lp.
1
2

3

4

5

6
7
8
9

10

11
12

Nazwa zadania
Modernizacja ul. Ofiar
Terroru
Rozbudowa i modernizacja
budynku Urzędu Miasta etap III
Przyłączenie budynków
mieszkalnych na Osiedlu
Karola w Rydułtowach do
ciepłociągu wraz z ich
termomodernizacją
Poprawa efektywności
energetycznej
w mieszkalnych budynkach
komunalnych
w Rydułtowach
Przebudowa terenu przy
zbiorniku wodnym
Machnikowiec celem
utworzenia miejsca usług
społecznych - etap II
Poprawa efektywności
energetycznej budynku
komunalnego - Osiedle
Karola 21 w Rydułtowach
Utwardzenie terenu przy
ul. Wojciecha Korfantego
Modernizacja budynku
Szkoły Podstawowej Nr 2 etap I
Wybieg dla psów "Psi
Kwadrat" przy ul. Adama
Mickiewicza
Budowa piłkochwytu na
boisku treningowym oraz
modernizacja nagłośnienia
na Stadionie Miejskim
"Naprzód"
Modernizacja budynku
żłobka - winda
Przebudowa ul. Ofiar Terroru
(460076S) w Rydułtowach
na odcinku od nr 85 do 91

Okres realizacji

Wartość
kosztorysowa
[zł]

Finansowy
Wydatki
Wydatki
stopień
planowane
zrealizowane
wydatkowania
w roku 2021 [zł] w roku 2021 [zł] środków w roku
2021 [%]

Uwagi
Zadanie
zrealizowane
Zadanie
w trakcie
realizacji

2016-2021

4 896 214,00

2 480 003,38

2 480 003,38

100,00

2021-2022

207 000,00

35 183,20

35 183,20

100,00

2017-2022

6 532 500,00

5 539 887,08

5 423 492,93

97,90

Zakres rzeczowy
zadania
zrealizowany

2019-2023

9 420 462,00

3 082 342,91

3 045 795,94

98,81

Zadanie
w trakcie
realizacji

2019-2022

1 816 141,89

888 655,94

888 655,94

100,00

Zadanie
w trakcie
realizacji

2019-2023

1 443 730,17

15 875,00

15 621,00

98,40

Złożono wniosek
o dofinansowani
e

2021-2022

299 000,00

294 695,00

228 328,33 zł

77,48

2020-2022

3 122 800,00

78 338,70

78 338,70

100,00

2021

52 080,00

52 080,00

51 038,72

98,00

Zadanie
zrealizowane

2021

49 980,00

49 980,00

49 939,86

99,92

Zadanie
zrealizowane

2019-2021

50 000,00

50 000,00

47 551,80

95,10

2019-2022

1 700 000,00

176 719,00

174 354,99

98,66

Zadanie
zrealizowane
Zadanie
w trakcie
realizacji

Zadanie
zrealizowane
Zadanie
w trakcie
realizacji
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3. Drogi i transport
1. Wydano 162 decyzje administracyjne w zakresie lokalizacji i warunków umieszczenia obiektów
budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, 96 decyzji administracyjnych wyrażających zgodę na umieszczenie w pasie drogowym
obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a także 147 decyzji administracyjnych wyrażających zgodę na wejście w pas drogowy
celem realizacji robót związanych z umieszczeniem obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Zaopiniowano 98 projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.
3. Złożono wnioski do brokera ubezpieczeniowego o przyznanie odszkodowań w związku z następującymi
zdarzeniami:
3.1. zniszczenie bariery energochłonnej na ul. Obywatelskiej przy moście na Nacynie. Miasto
otrzymało odszkodowanie w wysokości 3350,62 zł.
3.2. stłuczenie szyby wiaty przystankowej na przystanku Rydułtowy Orłowiec. Miasto otrzymało
odszkodowanie w wysokości 1000,00 zł.
3.3. zniszczenie słupa oświetleniowego aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Ofiar Terroru obok
nr 52. Miasto otrzymało odszkodowanie w wysokości 4932,30 zł. Zawarto umowę z Fabryką
Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych „Sygnały” Sp z o.o. na naprawę ww. uszkodzenia.
3.4. uszkodzenie infrastruktury na przystanku autobusowym przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
(zniszczenie ławki i płyt chodnikowych). Miasto otrzymało odszkodowanie w wysokości 700 zł.
3.5. zniszczenie wiaty przystankowej na przystanku Piecowska przy nr 60. Miasto otrzymało
odszkodowanie w wysokości 6642 zł.\uszkodzenie oznakowania pionowego oraz barierek typu
olsztyńskiego przy ul. Ofiar Terroru obok nr 44. Koszt szkód 1700 zł.\uszkodzenie infrastruktury
na przystanku autobusowym przy ul. Raciborskiej (stłuczenie szyby tylnej wiaty na przystanku
„Kowalski”). Miasto otrzymało odszkodowanie w wysokości 933,51 zł.
Zlecono naprawę ww. szkód. Dla każdej ze szkód występowano do Komendy Policji
w Rydułtowach o ustalenie sprawcy.
4. Przesłano do brokera ubezpieczeniowego następujące wnioski:
4.1. wniosek poszkodowanego w związku z uszkodzeniami samochodu osobowego w wyniku
zderzenia z sarną przy ul. Orlovskiej.
4.2. wniosek poszkodowanego w związku z uszkodzeniem opony w samochodzie osobowym przy
ul. Strzelców Bytomskich. Poszkodowany otrzymał odszkodowanie w wysokości 697,69 zł
4.3. wniosek poszkodowanego w związku z uszkodzeniem progu w samochodzie osobowym przy
ul. Fryderyka Chopina. Poszkodowany otrzymał odszkodowanie w wysokości 4222,63 zł.
5. Współpraca w Polską Grupą Górniczą S.A. Oddział KWK ROW Ruch "Rydułtowy":
5.1. Podpisano aneksy do ugód na naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na
ul. Studziennej i ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Zmiany dotyczyły przesunięcia terminu
wykonania na 2021 r.
5.2. Zawarto ugodę na awaryjne usuwanie szkód górniczych w pasie drogowym dróg gminnych
w 2021 r.
5.3. Zawarto ugodę na awaryjne usuwanie szkód górniczych na ul. Św. Jacka, ul. O. A. Kordeckiego
i ul. Bolesława Krzywoustego. Szkody zostały usunięte przez wykonawcę wybranego przez PGG
S.A.
5.4. Zawarto ugodę na awaryjne usuwanie szkód górniczych na przepuście w ciągu ul. Gen. Stanisława
Maczka. w dniu 29.10.2021 r. dokonano odbioru robót naprawczych wykonywanych w ramach
ww. ugody.
5.5. Zawarto ugodę na naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na ul. Ofiar
Terroru (odcinek do PKP). Wypłacone zostało odszkodowanie w wysokości 84 092,93 zł.
5.6. Zawarto ugodę na naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na ul. Ofiar
Terroru (odcinek od ul. Sobieskiego do ul. Mickiewicza). Wypłacone zostało odszkodowanie
w wysokości 102 875,98 zł
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5.7.

Zawarto ugodę na naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na ul. Adama
Mickiewicza (odcinek od ul. Ofiar Terroru do ronda). Wypłacone zostało odszkodowanie
w wysokości 63 803,45 zł.
5.8. Usunięto szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego na ul. Gen. Władysława Sikorskiego
na odcinku od ul. Kalwaryjskiej do ul. Lipowej. Zakres robót polegał na sfrezowaniu nawierzchni
asfaltowej, wyrównaniu podbudowy i ułożeniu nowej warstwy asfaltu, regulacji włazów
kanałowych i kratek ściekowych.
6. 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
7. Przygotowano projekty, uzyskano zatwierdzenia do zmian stałych organizacji ruchu w następujących
rejonach:
7.1. ul. Niwki, Obywatelska, Bolesława Krzywoustego, Radoszowska, Strzelców Bytomskich,
Szczerbickiej, Antoniego Czechowa, Fryderyka Chopina w zakresie montażu luster drogowych;
7.2. ul. Strefa Gospodarcza w zakresie montażu progu zwalniającego wyspowego wraz z zestawem
znaków celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ograniczenie prędkości
poruszających się pojazdów. Koszt 8395,24 zł. Na realizację zadania została udzielona pomoc
finansowa przez miasto Radlin w wysokości 4197,62 zł.
7.3. ul. Bolesława Krzywoustego, Św. Jacka i O. Augustyna Kordeckiego, gdzie wprowadzono
oznakowanie A11 „nierówna droga” w związku z występującymi szkodami górniczymi;
7.4. ul. Ks. Bolesława Szyszki w zakresie strefy zamieszkania oraz nowego przejścia dla pieszych;
7.5. ul. Ofiar Terroru w zakresie aktualizacji oznakowania na zmodernizowanym odcinku drogi;
7.6. na ul. Jana Barcioka w zakresie wprowadzenia oznakowania B20 Stop na skrzyżowaniu z ul. Starą
w Czernicy oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku do ul. Czernickiej. z udziałem
pracowników Urzędu Gminy Gaszowice przeprowadzona została wizja na skrzyżowaniu ul. Jana
Barcioka oraz ul. Starej w celu ustalenia zmian w obowiązującej organizacji ruchu i zwiększenia
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu.
8. Przygotowano projekty, uzyskano zatwierdzenia i wprowadzono czasowe organizacje ruchu:
8.1. w rejonie cmentarzy przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego oraz Raciborskiej (starej) na czas
obchodów dnia Wszystkich Świętych;
8.2. na ul. Marcina Strzody na czas remontu nawierzchni odcinka od ul. Romualda Traugutta przy
dworcu autobusowym.
9. Przeprowadzona została wizja w terenie przy ul. Wodnej w związku z wnioskiem mieszkańców
dotyczącym montażu nowych progów zwalniających. Wystąpiono o opinię do Starosty Wodzisławskiego
w zakresie lokalizacji przedmiotowych progów.
10. Przygotowano i przesłano do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. wykaz dróg gminnych
posiadających zatwierdzone stałe organizacje ruchu.
11. Współpraca w zakresie dróg powiatowych:
11.1. Podpisano porozumienie w sprawie przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania publicznego –
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie
letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz zieleni przydrożnej. Dotacja celowa
dla miasta Rydułtowy na realizację zadania wyniosła 37 000 zł.
11.2. Wystąpiono do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. w sprawie zimowego utrzymania
dróg powiatowych na terenie miasta Rydułtowy. w szczególności zwrócono uwagę na
zasypywanie wcześniej odśnieżonych chodników przez pługi odśnieżające drogi powiatowe.
11.3. Wystosowano pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. z zapytaniem o termin
przeniesienia przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy, a także malowania
oznakowania poziomego oraz zamiatania dróg powiatowych.
11.4. W związku z tworzącymi się zastoiskami wody na ul. Bohaterów Warszawy (odcinek pomiędzy
ul. Plebiscytową i ul.Kruczą) zwrócono się do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl.
o podjęcie działań mających na celu poprawę odwodnienia drogi.
12. Współpraca w zakresie drogi wojewódzkiej:
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12.1. Wystosowano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w sprawie wykonania
bezpiecznego przejścia wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Raciborskiej na odcinku od przejścia dla
pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 do ul. Wspólnej w Rydułtowach.
12.2. Na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego sporządzono wykaz skrzyżowań dróg gminnych
i wewnętrznych mających połączenie z drogą wojewódzką nr 935. Uzyskane dane pozwolą
zarządzającemu ruchem na drodze wojewódzkiej na właściwe oznakowanie skrzyżowań.
12.3. Zwrócono się pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o przycięcie gałęzi drzew
i krzewów ograniczających skrajnię drogową ul. Raciborskiej.
12.4. W związku ze złym stanem technicznym ul. Raciborskiej przeprowadzona została wizja w terenie
z Zarządem Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego oraz Radnymi Miasta Rydułtowy.
12.5. Wystosowano pismo do Marszałka Województwa Śląskiego o wystąpienie z wnioskiem
o dofinansowanie dla projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 od
skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do granic miasta Rybnika” dla etapu od
skrzyżowania z DW 933 do granicy z miastem Rybnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.
12.6. Wystosowano wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego ul. Raciborskiej w 2022 r. na ustawienie 2 tablic „Miasto
monitorowane”.
13. Zwrócono się do Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. o wzmożenie kontroli na drogach
gminnych, gdzie obowiązuje ograniczenie w ruchu dla pojazdów powyżej 12t w związku z notorycznym
naruszaniem ograniczenia przez kierowców samochodów ciężarowych
14. Transport publiczny:
14.1. Zawarto umowę z Powiatem Wodzisławskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację
powiatowych przewozów pasażerskich na linii Racibórz – Rydułtowy w 2021 r. w kwocie 30 000
zł. Po rozliczeniu kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 24 705,84 zł.
14.2. Przeprowadzono analizę propozycji nowego rozkładu jazdy Międzygminnego Związku
Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
14.3. W związku z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy komunikacji miejskiej przesłano do
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju wnioski mieszkańców w zakresie
zamiany tras i godzin odjazdów autobusów.
14.4. Zawarta została umowa na czas nieokreślony z przedsiębiorcą KŁOSOK Sp. z o.o. Sp. K. na
korzystanie z przystanków autobusowych na drogach gminnych.
14.5. Na wniosek Zarządu Województwa Śląskiego przygotowano i przesłano propozycje projektów
o znaczeniu ponadlokalnym, subregionalnym z zakresu transportu drogowego, szynowego,
rowerowego, wodnego, multimodalnego i organizacji transportu do Regionalnego Planu
Transportowego dla Województwa Śląskiego.
14.6. Zwrócono się z pismem do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o wzmożenie działań
w celu rewitalizacji linii kolejowej nr 140 w ramach nowych perspektyw finansowych, a także
podjęcie działań w celu modernizacji infrastruktury kolejowej w obrębie peronów stacji Rydułtowy
z dostosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych.
15. Przeglądy:
15.1. Zawarto umowy z przedsiębiorcą P.P.H.U. „MAXDROGI” Dawid Rakoczy z Bielska Białej na
wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych za kwotę 3.677,70 zł
oraz na sprawdzenia warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych za kwotę
799,50 zł.
15.2. Zawarto umowę z przedsiębiorcą TECHSOFT Michał Lesik z siedzibą w Świerklańcu na wykonanie
przeglądu rocznego mostów i przepustów za kwotę 1.107,00 zł.
15.3. Zawarta została umowa na wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych, wewnętrznych
i placów za kwotę 9717,00 zł oraz umowa na wykonanie przeglądów rocznych wiat
przystankowych za kwotę 1230,00 zł. Przeglądy wykonała firma Studio Połomscy z Rydułtów.
16. Zawarto umowy użyczenia pasa drogowego:
16.1. ul. Gen. Władysława Sikorskiego na odcinku od ul. Kalwaryjskiej do ul. Lipowej z firmą STRADA
Maciej Ździebło na czas remontu nawierzchni drogi w celu usunięcia szkód górniczych;
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16.2. ul. Ofiar Terroru z firmą A&M Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mateusz Kühn na czas realizacji
zadania „Modernizacja ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach” etap III;
16.3. ul. Marcina Strzody 460 057 S z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert
Białdyga na odcinku 65 mb od skrzyżowania z ul. Romualda Traugutta na czas remontu ww.
odcinka drogi;
16.4. ul. Św. Jacka nr 460 115 S (na odcinku 18 mb w rejonie posesji nr 61 oraz na odcinku 35 mb
w rejonie posesji nr 68) i ul. Bolesława Krzywoustego nr 460 012 S (na odcinku 25 mb w rejonie
skrzyżowania z ul. O. A. Kordeckiego) w zakresie naprawy uszkodzonych fragmentów nawierzchni
jezdni w ramach usuwania szkód górniczych, spowodowanych ruchem zakładu górniczego z Firmą
Usługowo-Handlową Puszyński Krzysztof.
17. Przeprowadzono remont nawierzchni ul. Marcina Strzody od skrzyżowania z ul. Romualda Traugutta na
odcinku 65 mb o powierzchni 482 m 2, w ramach którego wykonano nową warstwę ścieralną jezdni,
wyregulowano włazy kanałowe, wpusty uliczne i zawory wodociągowe. Odnowione zostało
oznakowanie poziome. Koszt remontu 33 481,83 zł. Roboty realizowało Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe TRANSKOM Robert Białdyga.
18. W dniach 02.09.2021 – 06.10.2021 r. przeprowadzana została kontrola Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach dla zadań: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez
modernizację 6 przejść dla pieszych w Rydułtowach” z 2017 r., „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych w Rydułtowach” z 2018 r., „Modernizacja 4
przejść dla pieszych w Rydułtowach” z 2019 r. w związku z prowadzoną kontrolą przygotowane zostały
odpowiedzi na pisemne zapytania, udzielane są wyjaśnienia, a także przeprowadzona została wizja
w terenie na kontrolowanych przejściach.
19. Przeprowadzony został przegląd gwarancyjny zmodernizowanych w 2018 r. przejść dla pieszych
zlokalizowanych na ul. Strzelców Bytomskich, ul. Obywatelskiej i ul. Ofiar Terroru. Wykonawca zadania
usunie stwierdzone usterki do 31.05.2022 r.
20. Zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona”
Zawarta została umowa na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ze Skarbem
Państwa – Wojewodą Śląskim. Kwota dofinansowania wynosi 140 143,80 zł. Dofinansowanie stanowi
80 % wartości zadania. Opracowany został Projekt Funkcjonalno Użytkowy przez BPE Michał Kretek za
kwotę 9000,00 zł oraz projekt stałej organizacji ruchu, który uzyskał zatwierdzenie Starosty
Wodzisławskiego. Projekt opracowała Pracownia Projektowa DOMAR Marek Jurczyk za kwotę 1000,00
zł. Zawarto umowę na realizację zadania „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania
ul. Ofiar Terroru i ul. Leona” w formule „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 167 679,75 zł. Wykonawcą
zadania jest Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych Sygnały Sp. z o.o. z siedzibą
w Rybniku. Termin realizacji 07.09.2022 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rydułtowy powołano sztab akcji zima na sezon 2021/2022.
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.
Przesłano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informacje dotyczące stanu przygotowań do akcji zima
2021/2022.
22. Zawarto umowę z firmą MIGREX na umieszczenie reklamy – pylonu cenowego dla paliw stacji na działce
o numerze 484/9 – w rejonie drogi Osiedle na Wzgórzu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
23. Wystosowano pisma do Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o., DAR.NET Dariusz Lyczko oraz Orange Polska
S.A. o dokonanie kontroli skrajni pionowej linii napowietrznych przebiegających nad drogami publicznymi
w Rydułtowach.
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Podsumowanie:
W 2021 r. realizowano zadania związane z zarządzeniem drogami gminnymi, wewnętrznymi oraz
rowerowymi, a także mostami, przepustami i wiaduktami będącymi własnością Miasta Rydułtowy.
Wydawane były decyzje na podstawie Ustawy o drogach publicznych w zakresie lokalizacji i warunków
umieszczenia obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, wyrażających zgodę na wejście w pas drogowy celem realizacji robót oraz
umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Realizowane były działania z zakresu
oznakowania dróg i inżynierii ruchu drogowego takie jak opracowanie projektów i wprowadzanie zmian
organizacji ruchu. Ponadto 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.
Rozpoczęła się realizacja zadania „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar
Terroru i ul. Leona” . Przeprowadzony został remont nawierzchni odcinka ul. Marcina Strzody od
skrzyżowania z ul. Romualda Traugutta przy Dworcu Autobusowym. Przeprowadzana została kontrola
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dla zadań: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
poprzez modernizację 6 przejść dla pieszych w Rydułtowach” z 2017 r., „Poprawa bezpieczeństwa
w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych w Rydułtowach” z 2018 r., „Modernizacja
4 przejść dla pieszych w Rydułtowach” z 2019 r.
Kontynuowano współpracę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Powiatowym Zarządem
Dróg w Wodzisławiu Śl. w zakresie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych. Wraz z Polską Grupą Górniczą
S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w kontynuowano zadania w zakresie usuwania szkód
spowodowanych ruchem zakładu górniczego występujących na drogach. Koordynowano działania
w zakresie odszkodowań za uszkodzenia elementów pasów drogowych oraz wiat przystankowych.
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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4. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
1. złożono n/w wnioski o dofinansowanie:
1.1. W dniu 22.02.2021 r. Miasto Rydułtowy złożyło deklarację udziału w projekcie zintegrowanym
programu LIFE p.n.: „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony
powietrza dla województwa śląskiego. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszalkowski
Województwa Śląskiego m.in. przy udziale Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.
Obejmować będzie utworzenie i edukację grupy Gminnych Koordynatorów ds. Energii i Klimatu
(Ekodoradcy), którzy będą służyć pomocą w doborze nowych źródeł ciepła, będą tłumaczyć
procedury administracyjne i wspomagać mieszkańców w pozyskaniu i rozliczeniu środków na
wymiane kotłów.
1.2. W dniu 06.04.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego przesłano deklarację
przystąpienia do projektu „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”. W ramach projektu
przeprowadzane są bezpłatne szkolenia w 4 modułach w tematach związanych z ustawą
o rewitalizacji. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020.
1.3. W dniu 02.02.2021 r. Miasto Rydułtowy złożyło deklarację udziału w projekcie: „Śląskie samorządy
bez barier dostepne dla wszystkich” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja i Rozwój. Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowo-doradcze związane
z zapewnieniem dostępności urzędów dla osób z niepełnosprawnościami.
1.4. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 08.04.2021 r.
wysłano wniosek o umorzenie części kwoty udzielonej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Jesionowej w Rydułtowach”.
Kwota wnioskowanego umorzenia: 422 847,80 zł stanowi 40% pożyczki zaciągniętej w roku 2015.
Z udzielonej odpowiedzi wynika, że kwota umorzenia nie może być większa niż 40% kwoty
udzielonej pożyczki, a decyzja o umorzeniu jest indywidualną decyzją Zarządu NFOŚiGW. Ponadto
wniosek zostanie rozpatrzony najpóźniej w III kwartale 2024 roku.
1.5. Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w dniu 01.04.2021 r.
złożono wniosek na „Przebudowę trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania na ulicy Ofiar
Terroru i Leona”. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia elektrycznego dedykowanego,
zamontowanie detektorów ruchu i znaków aktywnych D6 oraz wykonanie oznakowania
poziomego. Przewidywany koszt zadania 245 070,00 zł. Wkład własny to minimum 50% kosztów
zadania. Zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze
środków Funduszu i zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów.
1.6. Do WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
złożono w dniu 28.05.2021 r. wniosek o dofinansowanie projektu: „Poprawa efektywności
energetycznej budynku komunalnego – Osiedla Karola 21 w Rydułtowach”. Koszty kwalifikowane
projektu: 1 070 803,45 zł, w tym planowane dofinansowanie: 910 182,93 zł.
1.7. Do WFOŚiGW w Katowicach w dniu 08.06.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania
„Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021–2023 – etap I na rok 2021”.
Wniosek obejmował udzielenie pożyczki ze środków WFOŚiGW w kwocie 677 000,00 zł na 200
instalacji. Po wstępnej analizie wniosku przez WFOŚIGW, celem jak najszybszego przyznania
środków przez Fundusz (warunkujące możliwość spisywania umów z mieszkańcami) dokonano
korekty wniosku zmniejszając zakres rzeczowy na 150 instalacji i obniżenie kwoty pożyczki do
wartości 500 000,00 zł. Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Katowicach z dnia 25.06.2021 r. na
realizację Programu przyznana została pożyczka w wysokości 500 000,00 zł.
1.8. W ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie w pierwszej pilotażowej edycji
Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, złożono 3 wnioski:
a) Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy – planowana wartość
inwestycji to 17 647 059,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 15 000 000,00 zł
b) Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej – planowana
wartość inwestycji to 9 243 560,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 8 781 382,00 zł,
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c) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach – planowana wartość inwestycji
to 4 690 000,00 zł, wtym wnioskowane dofinansowanie 3 611 300,00 zł.
1.9. W związku z trwającymi pracami nad tworzeniem Regionalnego i Krajowego Planu Sprawiedliwej
Transformacji do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz do zespołu regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przesłano w dniu 30.06.2021 r. propozycje wspólnych
projektów transformacyjnych (fiszki projektowe opracowane przez 10 gmin skupionych wokół
Aglomeracji Rybnickiej: Gaszowice, Godów, Jejkowice, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rybnik,
Rydułtowy i Świerklany). Fiszki dotyczą:
a) rozwoju przedsiębiorczości: „Park P3R - budowa centrum wsparcia przedsiębiorczości oraz sektora
nowoczesnych usług biznesowych w Subregionie Zachodnim”
b) gospodarki odpadami komunalnymi: „Energia z odpadów - innowacyjne metody usprawniające
gospodarkę odpadami na terenie 10 gmin rejonu Aglomeracji Rybnickiej” oraz „Zakup i montaż
instalacji do karbonizacji i zgazowania osadów ściekowych”
c) adaptacji do zmian klimatu i zabezpieczeń przeciwpowodziowych: „WODA POD KONTROLĄ optymalne gospodarowanie wodami na terenach gmin górniczych w rejonie Aglomeracji Rybnickiej”
1.10. W dniu 05.11.2021 r. Miasto Rydułtowy złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu
komputerowego w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Wniosek oczekuje na weryfikację.
1.11. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej negatywnie oceniła wstępny wniosek Miasta Rydułtowy
złożony w dniu 23.11.2021 r. w ramach naboru podmiotów do współpracy przy pilotażowym
wdrożeniu usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”.
1.12. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu
23.12.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Program ograniczenia emisji dla Miasta
Rydułtowy na lata 2021–2023 – etap II na rok 2022”. Planowana kwota pożyczki 495 000,00 zł.
1.13. W związku z realizacją projektu "W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy",
powstała możliwość sfinansowania dokumentacji technicznej dla działań uzupełniających
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. To dodatkowe środki
w wysokości do 2,5 mln zł. Do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przesłano ostateczną
wersję dokumentów. Miasto na przygotowanie dokumentacji zawnioskowało o kwotę dotacji
w wysokości 611 333,99 zł.
2. zawarto umowy na dofinansowanie projektów:
2.1. Miasto Rydułtowy otrzymało wsparcie w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 20142020. Dnia 30.06.2021 r. w Zabrzu Pani Zastępca Burmistrza Miasta Mariola Bolisęga odebrała
z rąk Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra funduszy i polityki regionalnej
Waldemara Budy czek na kwotę 3 521 346,00 euro. Oprócz Rydułtów w województwie śląskim
wsparcie w tej samej wysokości otrzymały Żywiec, Cieszyn, Zabrze, Zawiercie. Ogółem na liście
rankingowej znalazło się 29 średnich i małych miast.
Przygotowano skorygowany budżet projektu "W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta
Rydułtowy", a także wykaz działań i przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach listy
podstawowej, zaktualizowaną tabelę wskaźników oraz harmonogram realizacji działań. W dniu
23.08.2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Rozwoju, którym przedstawiono
przedsięwzięcia wybrane na listę podstawową.
W ramach III etapu prac nad programem nasze miasto wspierają doradcy Związku Miast Polskich:
Lucyna Maury oraz Danuta Wesołowska. Pierwsze spotkanie z doradcami miało miejsce
26.07.2021 r., z kolei 24.08.2021 r. nasze miasto odwiedził również Ryszard Grobelny – doradca
strategiczny ZMP.
W dniu 17.11.2021 r. odbyło się spotkanie z doradcami Związku Miast Polskich, na którym
przedstawiona została ramowa oferta współpracy z miastem w etapie realizacyjnym projektu.
Podpisane zostały Umowy Partnerstwa Krajowego:
W ramach III etapu prac nad programem nasze miasto wspierają doradcy Związku Miast Polskich:
Lucyna Maury oraz Danuta Wesołowska. Pierwsze spotkanie z doradcami miało miejsce
26.07.2021 r., z kolei 24.08.2021 r. nasze miasto odwiedził również Ryszard Grobelny – doradca
strategiczny ZMP.
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W dniu 17.11.2021 r. odbyło się spotkanie z doradcami Związku Miast Polskich, na którym
przedstawiona została ramowa oferta współpracy z miastem w etapie realizacyjnym projektu.
Podpisane zostały Umowy Partnerstwa Krajowego:
a) know-how z Miastem Rybnik, Miastem Racibórz, Miastem Wodzisław Śląski w zakresie
przekazania dobrych praktyk dotyczących budowy centrum przesiadkowego,
b) finansowe z
• Pszowskim Stowarzyszeniem Strzeleckim KALIBER na kwotę 106 845,40 zł w zakresie
współpracy w konsultacjach i przygotowaniu przedsięwzięcia związanego z adaptacją
sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową oraz w zakresie funkcjonowania strzelnicy
sportowej,
• Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika na kwotę 879 850,73 zł w zakresie
utworzenia Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Lokalnej oraz wyposażenia
i funkcjonowania Centrum Obywatelskiego.
W dniu 16.12.2021 r. weszła w życie umowa o dofinansowanie projektu. Ponadto 30.12.2021 r.
na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła I transza dofinansowania w wysokości 3 065 699,77 zł.
3. w ramach RPO WSL:
3.1. W ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy
zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
wyraził zgodę na uznanie kosztów robót dodatkowych w wysokości 111 420,30 zł jako
kwalifikowalne w projekcie. Dnia 28.05.2021 r. został zawarty aneks nr 6 do umowy
o dofinansowanie projektu. W wyniku podpisania aneksu zwiększeniu uległa łączna kwota
dofinansowania dla projektu: współfinansowanie UE: 4 866 900,06 zł, budżet państwa:
486 690,01 zł.
3.2. W związku z realizacją projektu RPO WSL: „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola
w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” w dniu 09.07.2021 r. podpisany został
aneks o dofinansowanie projektu. Zaktualizowane koszty kwalifikowane wynoszą:
4 876 402,74 zł, w tym dofinansowanie UE: 4 144 942,33 zł i dofinansowanie ze środków
budżetu państwa: 487 640,27 zł.
W dniu 18.03.2021 r. Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” podpisało umowę o dofinansowanie
projektu „Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury” w ramach RPO WSL.
Planowana realizacja to rok 2021, a wartość projektu to: 271 404,20 zł, w tym przyznane
dofinansowanie: 146 412,25 zł. W związku z rozstrzygnięciami postępowań przetargowych
zmieniły się koszty projektu. W dniu 07.09.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy
dofinansowania. Po zmianach koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 129 234,15 zł,
a dofinansowanie to 59 435,40 zł.
3.3. W dniu 02.03.2021 r. zawarta została umowa uczestnictwa Miasta Rydułtowy w projekcie:
„Śląskie samorządy bez barier dostepne dla wszystkich” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet II "Efektywne polityki
publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi
administracyjne". Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z zapewnieniem
dostępności urzędów dla osób z niepełnosprawnościami. W dniu 05.05.2021 r. zawarty został
aneks do umowy. Zmianie uległa forma szkoleń z uwagi na pandemię COVID-19.
3.4. W dniu 30.06.2021 r. zawarta została z Wojewodą Śląskim umowa na dofinansowanie zadania
„Przebudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) w Rydułtowach na odcinku od nr 85 do 91” w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie ze środków Funduszu: 1 132 655,70 zł. Po
wyłonieniu wykonawcy zmianie uległa wartość kosztów kwalifikowanych zadania na kwotę
1 176 516,32 zł, a tym samym środków Funduszu na kwotę: 647 083,97 zł. Stosowny aneks do
umowy o dofinansowanie zawarto 14.10.2021 r.
3.5. W dniu 22.07.2021 r. z WFOŚiGW w Katowicach zawarto umowę pożyczki na realizację zadania
„Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021–2023 – etap I na rok 2021”.
Maksymalna kwota udzielonej pożyczki: 500 000,00 zł.
3.6. W ramach projektu „Zielone wyspy Miasta – rozwój terenów zieleni w Rydułtowach” podpisano
w dniu 17.09.2021 r. aneks do umowy o dofinansowanie projektu w związku z akceptacją zmiany
wskaźnika dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej uzyskanej w ramach realizacji projektu.
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W dniu 18.11.2021 r. zawarta została umowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa przejść dla
pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona” ze środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana wartość całkowita zadania: 245 070,00 zł,
w tym przyznane dofinansowanie: 196 056,00 zł. W związku z podpisaniem umowy
z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz zmniejszeniem kosztów
kwalifikowanych w dniu 22.12.2021 r. zawarty został aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie. Po
zmianach koszty kwalifikowane zadania wynoszą 175 179,75 zł, w tym planowane
dofinansowanie to 140 143,80 zł.
3.8. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych miasto otrzymało
środki w wysokości 23 781 382,00 zł na realizację dwóch inwestycji:
a) Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy – planowana wartość
inwestycji to 17 647 059,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 15 000 000,00 zł
b) Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej – planowana
wartość inwestycji to 9 243 560,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 8 781 382,00 zł.
W dniu 17.11.2021 r. Miasto otrzymało wstępne promesy dla w/w inwestycji
3.9. W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych
w Rydułtowach” zawarty został w dniu 17.11.2021 r. aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie
projektu wydłużający okres kwalifikowalności wydatków do 30.09.2023 r.
3.10. W związku z rozliczaniem zadania: „Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową
ulicy Adama Mickiewicza (460001S) oraz przebudowa ulicy Świętego Jacka (460115S) w Rydułtowach”
w dniu 20.12.2021 r. zawarty został aneks nr 4 do umowy o udzielenie dofinansowania celem
uaktualnienia okresu kwalifikowania wydatków.
3.11. W dniu 14.12.2021 r. została zawarta przez Województwo Śląskie umowa o dofinansowanie
projektu „Ślaskie. Przywracamy błękit” w ramach programu LIFE. W ramach Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego partnerstwo w projekcie zadeklarowało 17 gmin. Głównym
zadaniem po stronie miasta będzie zatrudnienie Ekodoradcy, który w okresie 3 lat będzie
współfinansowany z projektu, a 3 lata w całości przez gminę. W ramach projektu prowadzone
będą działania edukacyjno-informacyjne zarówno o skali lokalnej, jak i ogólnoregionalnej. Na
przełomie styczeń-luty 2021 r. przewiduje się podpisywanie umów z poszczególnymi gminami.
3.12. W związku z wyborem Wykonawcy projektu „Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego
Centrum Kultury” w dniu 20.07.2021 r. Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” podpisało aneks
nr 1 do umowy warunkowego częściowego umorzenia pożyczki zawartej z WFOŚiGW
w Katowicach. Po zmianach koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 104 301,77 zł, a umorzenie
to 66 058,90 zł.
4. złożono n/w wnioski o płatność /rozliczenie dla projektów:
4.1. w ramach RPO WSL:
a) dla projektu „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy
zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” przesłano w dniu 30.06.2021 r. wniosek
o płatność końcową – wnioskowana kwota refundacji to 391 300,27 zł,
b) dla projektu: „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca
usług społecznych – etap II” przesłano wnioski o płatność pośrednią:
• w dniu 10.02.2021 r. - wnioskowana kwota refundacji: 45 379,80 zł,
• w dniu 28.10.2021 r. - wnioskowana kwota refundacji: 479 943,64 zł.
c) dla projektu „Instalacje OZE na terenie Miasta Rydułtowy” przesłano:
• wniosek rozliczający zaliczkę nr 1 w dwóch częściach – 1 299 232,41 zł oraz
223 781,05 zł wraz ze zwrotem środków zaliczki w wysokości: 14 561,54 zł,
• wniosek o zaliczkę nr 2 w wysokości 717 155,00 zł.
• wniosek o refundację nr 1 za okres od 29.12.2017 r. do 28.05.2021 r. na kwotę
planowanej refundacji: 58 553,13 zł,
• wniosek rozliczający zaliczkę nr 2 w kwocie dofinansowania: 694 264,71 zł wraz ze
zwrotem w kwocie: 22 890,29 zł,
• wniosek o zaliczkę nr 3 na kwotę dofinansowania: 888 345,00 zł,
• wniosek o refundację nr 2 w zakresie refundacji kosztów personelu projektu (koszty od
01.01.2021 r. do 31.07.2021 r.) oraz inspektora nadzoru (odbiory przeprowadzone
w miesiącach marzec-lipiec 2021 r.), planowana kwota refundacji: 47 188,84 zł,
3.7.
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wniosek rozliczający zaliczkę nr 3 na kwotę dofinansowania: 884 032,39 zł oraz
dokonano zwrotu w wysokości: 4 312,61 zł,
• wniosek o płatność zaliczkową nr 4 na kwotę dofinansowania: 2 222 145,00 zł,
• wniosek o refundację nr 3 za okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. - planowana kwota
refundacji: 54 799,65 zł.
d) Dla projektu: „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do
ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” w dniu 29.09.2021 r. przesłano wniosek o płatność
pośrednią. Wnioskowana kwota refundacji: 3 091 215,10 zł,
e) W związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum
Kultury” do:
• WFOŚiGW w Katowicach przesłano sprawozdanie rozliczające umorzenie pożyczki
w kwocie 66 058,90 zł,
• Urzędu Marszałkowskiego przesłano wniosek o płatność końcową na kwotę
59 435,40 zł.
f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. poinformowało o przyjęciu
rozliczenia otrzymanego przez Miasto Rydułtowy dofinansowania ze środków PFRON na
realizację przedsięwzięcia: „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Rydułtowy do potrzeb osób
z niepełnosprawnością” ze środków PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania
różnic między regionami III”,
g) Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przesłano informację o zakończeniu zadania oraz
rozliczenie dofinansowania udzielonego na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru
(460076S) wraz z przebudową ulicy Adama Mickiewicza (460001S) oraz przebudowa ulicy
Świętego Jacka (460115S) w Rydułtowach” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
(dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). W związku z rozliczeniami powykonawczymi
i zmniejszoną wartością robót kwalifikowalnych dokonano zwrotu środków Funduszu
w wysokości 94 157,52 zł. Ostateczna wartość dofinansowania dla zadania wyniosła:
2 758 521,32 zł.
h) Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
przesłano rozliczenie udzielonej pożyczki na realizację Programu Ograniczenia Emisji na lata
2021-2023 – etap I na rok 2021. Ostateczna wysokość pożyczki udzielonej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach to kwota 499 249,70 zł.
5. na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęły dotacje i refundacje:
5.1. W ramach RPO WSL:
a) w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług
społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec” na rachunek Urzędu Miasta w dniach
11.01.2021 r. i 14.01.2021 r. wpłynęła refundacja środków w wysokości 1 483 328,90 zł,
b) w związku z realizacją projektu: „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem
utworzenia miejsca usług społecznych – etap II” w dniu 29.06.2021 r. na rachunek Urzędu Miasta
wpłyneła refundacja środków w wysokości 45 379,80 zł oraz w dniu 25.11.2021 r. wpłynęła
refundacja w łącznej kwocie: 474 411,00 zł,
c) w związku z realizacją projektu „Instalacje OZE na terenie Miasta Rydułtowy” na rachunek Urzędu
Miasta wpłynęła:
• w dniu 18.03.2021 r.zaliczka nr 2 w kwocie: 717 155,00 zł,
• w dniu 04.08.2021 r. zaliczka nr 3 w kwocie 888 345,00 zł,
• w dniu 17.11.2021 r. zaliczka nr 4 w kwocie: 2 222 145,00 zł
• w związku z realizacją projektu: „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola
w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” w dniu 18.11.2021 r. na
rachunek Urzędu Miasta wpłynęła refundacja w łącznej kwocie: 3 091 215,10 zł.
5.2. W związku z realizacją zadania: „Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy
Adama Mickiewicza (460001S) oraz przebudowa ulicy Świętego Jacka (460115S) w Rydułtowach” na
rachunek Urzędu Miasta w dniu 12.01.2021 r. wpłynęła ostatnia płatność zaliczkowa
w wysokości: 1 113 017,29 zł w ramach finansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).
5.3. W związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach
komunalnych” w dniu 17.02.2021 r. na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła refundacja w wysokości
76 854,80 zł. Z uwagi na zmianę proporcji kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych
zaistniała konieczność zwrotu części otrzymanego dofinansowania. W dniu 18.05.2021 r.
•
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dokonało zwrotu części środków wypłaconej refundacji w wysokości 3 854,74 zł wraz
z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w wysokości 77,00 zł.
5.4. W związku z realizacją „Programu ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023”etap I na rok 2021 w dniu 09.09.2021 r. na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła pierwsza rata
pożyczki w wysokości 450 000,00 zł, a w d niu 16.12.2021 r. druga rata w kwocie 49 249,70 zł.
5.5. W związku z realizacją projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” w dniu
30.12.2021 r. na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła I transza dofinansowania w wysokości
3 065 699,77 zł (zaliczka).
5.6. W ramach zadania „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar Terroru
i ul. Leona” w dniu 23.12.2021 r. na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła dotacja w wysokości
140 143,80 zł.
5.7. W związku z realizacją zadania „Przebudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) w Rydułtowach na odcinku
od nr 85 do 91” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rachunek Urzędu Miasta
w dniu 08.11.2021 r. wpłynęła zaliczkowo cała kwota planowanego dofinansowania w wysokości
647 083,97 zł.
6. Ponadto:
6.1. W związku z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji w dniu 25.06.2021 r. Burmistrz Miasta
Rydułtowy w imieniu 10 gmin (Gaszowice, Godów, Jejkowice, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin,
Rybnik, Rydułtowy, Świerklany) podpisał umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach
na opracowanie dokumentu analitycznego pn. „Ocena społeczno-gospodarczych skutków procesu
wygaszania kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego wraz z identyfikacją
endogennych potencjałów rozwojowych służących niwelacji tych skutków”. W dniu 25.11.2021 r.
wpłynęła wersja końcowa dokumentu.
6.2. W dniu 27.10.2021 r. podpisano porozumienie klastrowe pomiędzy gminami: Godów, Gorzyce,
Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy oraz firmą DOEKO GROUP Sp. z o.o. jako
koordynatorem Klastra Energii Ziemi Wodzisławskiej.
W dniu 19.11.2021 r. do Urzędu Miasta wpłynęły opracowane przez DOEKO GROUP Sp. z o.o.
dokumenty: bilans energetyczny klastra, strategia klastra energii oraz list intencyjny dla lokalnego
operatora systemu dystrybucyjnego. Z uwagi na uwagi gmin do złożonych dokumentów Koordynator
Klastra (DOEKO GROUP Sp. z o.o.) zobowiązał się do przedstawienia w I kwartale 2022 r.
skorygowanych dokumentów klastrowych (Bilans Klastra i Strategia Rozwoju Klastra).
W ramach działalności Klastra Energii Ziemi Wodzisławskiej odbyły się 2 spotkania
z przedstawicielami gmin oraz koordynatora:
1) 17.11.2021 r. dotyczące produkcji zielonego wodoru, możliwości montażu magazynów energii
oraz wykorzystania ciepła odpadowego;
2) 19.11.2021 r. ze spółdzielniami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie klastra w temacie
zmian w przepisach prawa dotyczących prosumenta zbiorowego oraz korzyści dla spółdzielni
mieszkaniowych z uczestnictwa w klastrze,
3) 02.12.2021 r. dotyczące planu budżetu i działalności klastra na rok 2022,
4) 09.12.2021 r. dotyczące uwag i wyjaśnień do dokumentów klastrowych opracowanych przez
DOEKO GROUP Sp. z o.o.
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Podsumowanie:
W roku 2021 Miasto Rydułtowy złożyło 10 wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych.
Przyznano dofinansowanie dla 8 zadań. Zawarte zostały umowy o dofinansowanie dla 5 zadań. Ponadto
zadeklarowano udział w 3 projektach partnerskich/zintegrowanych.
W roku 2021 na konto Urzędu Miasta wpłynęły środki w ramach programów europejskich w łącznej
wysokości ponad 12,060 mln zł oraz z programów krajowych w łącznej wysokości ponad 2,399 mln zł.
W związku z trwającym procesem transformacji gospodarczej regionu Miasto Rydułtowy przygotowało
fiszki projektowe dotyczące wykorzystania środków Funduszu Sprawiedliwej Trasnsformacji. We
współpracy z 10 gminami (Gaszowice, Godów, Jejkowice, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rybnik,
Rydułtowy, Świerklany) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach opracował dokument analityczny pn.
„Ocena społeczno-gospodarczych skutków procesu wygaszania kopalń w Subregionie Zachodnim
Województwa Śląskiego wraz z identyfikacją endogennych potencjałów rozwojowych służących niwelacji
tych skutków”.
Ponadto zawarte zostało porozumienie klastrowe pomiędzy gminami: Godów, Gorzyce, Marklowice,
Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy oraz firmą DOEKO GROUP Sp. z o.o. jako koordynatorem Klastra
Energii Ziemi Wodzisławskiej.
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5. Oświata, kultura i sport
1. 2 maja 2021 r. o godz. 15:00 w kościele pw. św. Jerzego w Rydułtowach została odprawiona uroczysta
msza święta w intencji Ojczyzny. Władze Miasta złożyły symboliczne wiązanki pod pomnikami
zlokalizowanymi na terenie Miasta (Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka, Setna
Rocznica Trzeciego Powstania Śląskiego);
2. przeprowadzono procedurę oraz przyjęto do realizacji przedsięwzięcie ujęte we wniosku Stowarzyszenia
Moje Miasto pn. „Malachitowy ROG”. Na mocy zarządzenia nr 213.BOK.P.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.
w sprawie oceny wniosku Stowarzyszenia MOJE MIASTO o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej o nazwie: „Malachitowy ROG”, realizację wniosku powierzono naczelnikowi Wydziału
Infrastruktury Miejskiej;
3. 27 sierpnia 2021 r. zorganizowano we współpracy ze stowarzyszeniami „Dzień Stowarzyszeń”.
Wydarzenie odbyło się w ramach Dni Rydułtów;
4. zorganizowano i przeprowadzono we współpracy z organizacjami pozarządowymi konkurs na
„Rydułtowika Roku”. Uroczyste nadanie tytułu laureatowi – Pani Joannie Kubali - miało miejsce 28
sierpnia 2021 r. podczas Dni Rydułtów;
5. przygotowano uroczystość wręczenia nagrody w konkursie LADY D Województwa Śląskiego 2021 im.
Krystyny Bochenek. Laureatka nagrody – Pani Honorata Sordyl - została zgłoszona do konkursu przez
Miasto. Wydarzenie miało miejsce 28 sierpnia 2021 r. podczas Dni Rydułtów;
6. objęto Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Rydułtowy koncert charytatywny Blaskowisko’21.
Wydarzenie odbyło się 18 września 2021 r. na stadionie miejskim w Rydułtowach, a jego celem była
popularyzacja noszenia odblasków oraz zwrócenie uwagi na kwestię bezpieczeństwa na drogach.
w ramach akcji zorganizowana został również sesja zdjęciowa;
7. 13 października 2021 r. odbyły się miejskie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Miasta
wręczył 17 nagród nauczycielom rydułtowskich jednostek oświatowych;
8. otrzymano od Wojewody Śląskiego wsparcie finansowego na 2021 rok w ramach Programu
wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Piorytet 3.
Wsparciem została objęta Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach (łączna kwota wsparcia – 12 000,00
zł);
9. otrzymano wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20202024 ,,Aktywna tablica”, wsparciem została objęta: Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach (łączna
kwota wsparcia – 35 000,00 zł) oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach (łączna kwota wsparcia –
35 000,00 zł);
10. 28 października 2021 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Rydułtowy z najlepszymi sportowcami
2020 roku, w trakcie którego zawodnikom wręczono „Rydułtowskie Wiktorie”. Wyróżnienia otrzymało
50 zawodników i 2 drużyny;
11. 11 listopada 2021 r. o godz. 11:00 w kościele pw. św. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Rydułtowach
została odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Władze Miasta złożyły symboliczne
wiązanki pod pomnikami zlokalizowanymi na terenie Miasta (Święto Niepodległości);
12. wystąpiono
z wnioskiem
o udzielenie
wsparcia
finansowego
w ramach
Rządowego
Programu ,,Laboratoria Przyszłości”. Wnioskiem zostały objęte Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Rydułtowach oraz Szkoła
Podstawowa nr 4 w Rydułtowach. Wnioski zostały zatwierdzone do realizacji przez Wojewodę;
13. promowano inicjatywę Klastra Innowacji Społecznych „E-usługi dostępne dla seniora” (dofinansowanej
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). w ramach ww. inicjatywy umożliwiono
zorganizowanie cyklu warsztatów, których celem było przybliżenie seniorom zagadnień związanych z eusługami;
14. nadano honorowe obywatelstwo Miasta Rydułtowy Pani Ewie Absalon oraz Pani Marii Firut –
długoletnim nauczycielkom Liceum Ogólnokształcącego w Rydułtowach;
15. Burmistrz Miasta przyznał 34 stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz 6 stypendium studenckich;
16. Burmistrz Miasta przyznał stypendia szkolne dla 54 uczniów oraz 3 zasiłki szkolne;
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17. Burmistrz Miasta udzielił pomocy zdrowotnej dla 36 nauczycieli;
18. W roku 2021 r. Miasto Rydułtowy prowadziło współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zlecono
realizację zadań publicznych w następujących dziedzinach:
18.1. kultura i sztuka – kwota przyznanych dotacji – 121.220,00 zł
18.2. sport i rekreacja - kwota przyznanych dotacji – 42.500,00 zł
„małe granty” z zakresu sportu i rekreacji – 1.100,00 zł
18.3. pomoc społeczna - kwota przyznanych dotacji – 51.000,00 zł
18.4. zdrowie - kwota przyznanych dotacji – 4.570,00 zł
18.5. szkolenie sportowe - kwota przyznanych dotacji – 196 000,00 zł
kwoty stanowią wysokość przyznanych w drodze zarządzeń 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;
19. Burmistrz Miasta udzielił dofinansowania 17 pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników;

Podsumowanie:
Jak co roku odbyły się uroczystości z okazji świąt państwowych, nagradzano najlepszych uczniów,
studentów, nauczycieli, sportowców. Udzielano stowarzyszeniom dotacji na realizację zadań publicznych.
Pozyskiwano też środki zewnętrzne na działalność oświatową. Reaktywowano imprezę promującą
stowarzyszenia - teraz pn. "Dzień Stowarzyszeń". Zrealizowano tradycyjne konkursy "Rydułtowik Roku",
"Lady D Województwa Śląskiego". Po raz pierwszy honorowe obywatelstwo Miasta Rydułtowy nadano
długoletnim nauczycielkom.

Strona 117 /177

Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2021 rok

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
W roku szkolnym 2020/2021 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 767 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Opiekę nad nimi
sprawowało 77 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 1654 uczniów w 79 oddziałach (w tym
8 integracyjnych i 2 sportowe). Uczniami opiekowało się 172 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. Średnia dla Rydułtów
z poszczególnych egzaminów jest każdorazowo wyższa do średniej powiatowej.
Działały również dwa ogniska:
1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej - placówka wychowania pozaszkolnego prowadząca koła artystyczne,
sportowe i komputerowe oraz organizująca szereg stałych imprez służących prezentacji umiejętności
i talentów młodzieży oraz akcje letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu
zamieszkania,
2. 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 15 projektów z udziałem środków zewnętrznych na kwotę
ok. 2,3 mln zł, z czego środki zewnętrzne stanowiły kwotę ok. 1,9 mln zł.
W roku szkolnym 2020/2021 na prowadzenie publicznych jednostek oświatowych Miasto wydatkowało
ponad 25 mln zł.
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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).
Zgodniez 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.
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7. Oferta edukacyjno-wychowawcza miasta Rydułtowy na rok szkolny
2020/2021
W roku szkolnym 2021/2022 Miasto Rydułtowy zapewnia wychowanie przedszkolne 595 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.
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 oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych (o 18), wzrosła też liczba tych oddziałów (o 1). w szkołach utrzymuje się stała
liczba uczniów (ok. 1650) i oddziałów. 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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8. Pomoc społeczna
1. System pomocy społecznej w 2021 r. objął wsparciem w Rydułtowach 403 rodziny, składające się z 959
osób. Głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie (216 rodziny). Kolejnymi najczęściej
występującymi powodami udzielania pomocy społecznej były: bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (158 rodzin) oraz niepełnosprawność (126
rodzin).
2. W roku 2021:
2.1. wydano 2 642 decyzje administracyjnych dot. pomocy społecznej;
2.2. objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” było 268 rodzin;
2.3. skorzystało z usług opiekuńczych 61 osób, ogółem zrealizowano 10 269 godzin usług, natomiast
ze specjalistycznych usługi opiekuńcze dla osób dorosłych w wyjątkowych przypadkach dla dzieci
i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 2 osoby;
2.4. złożono 96 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny;
2.5. wydano 348 decyzji o przyznaniu/odmowie dodatku mieszkaniowego;
2.6. wydano 57 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego;
2.7. wydano 1 210 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych;
2.8. z programu 500+ skorzystały 2 602 rodziny;
2.9. zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych objętych było 26 osób;
2.10. prowadzono postępowania wobec 69 dłużników alimentacyjnych;
2.11. przystąpiono do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowanego
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wsparciem objętych było
6 osób ogółem zrealizowano 1 751 godzin usług asystenta;
2.12. z uwagi na stan epidemii realizowano program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej skierowany
do seniorów - ”Wspieraj Seniora”, skorzystało z niego 8 osób;
2.13. z okazji świąt Bożego Narodzenia rozdano 172 paczki żywnościowe dla dzieci oraz 41 paczek dla
seniorów, osób samotnych i schorowanych;
2.14. wydawano 106 zaświadczenia dla „Ogólnopolskiego Programu Czyste Powietrze”;
2.15. wypłacono zasiłki 76 rodzinom, które zostały poszkodowane w wyniku podtopień, mających
miejsce w maju 2021;
2.16. z ogrzewalni skorzystały 34 osób, z tego 7 osób z terenu Rydułtów, pozostałe 27 osób pochodziło
z Pszowa, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Radlina, Rybnika, Pstrążnej, Pieców, Krakowa, Jejkowic,
Siemianowic Ślaskich, Rzuchowa, Katowic, Marklowic.
2.17. założono 38 procedur Niebieskiej Karty, które dotyczyły przemocy wobec kobiet i mężczyzn
(odbyło się 240 posiedzeń grup roboczych); a zakończono 52 Niebieski Karty z powodu ustania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy lub braku zasadności
w podejmowania działań.
2.18. z porad i konsultacji oraz pomocy psychologicznej skorzystało 16 osób;
2.19. zatrudnionych było 4 asystentów rodziny, którzy objęli asystą 69 rodzin;
2.20. 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;
2.21. w ramach trwałości projektu „ Moc w rodzinie” prowadzony był przez NGO klub seniora;
2.22. z opieki wytchnieniowej „Za życiem” finansowanej przez PUP Wodzisław Śl. skorzystała 1 osoba.
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Podsumowanie:
Rok 2021 był rokiem pełnym nowych wyzwań spowodowanych koniecznością podejmowania działań
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Konieczne było uruchomienie
nowych zadań i przedsięwzięć, takich jak:
1. kontaktowanie się ze wskazanymi w wykazie osobami objętymi kwarantanną w celu rozeznania, czy
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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9. Informacja o realizacji akcji szczepień w Rydułtowach
Akcja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 rozpoczęła się w Rydułtowach w styczniu 2021 roku.
w pierwszej fazie otwarto w mieście punkt szczepień mieszczący się w NZOZ ,,KOŁO BASENU” przy ulicy
Strzelców Bytomskich 11.
W następnych etapach:
 W dniu 14 stycznia Wojewoda Śląski wydał decyzję nr ZK1.6330.2.1.2021, polecającą Burmistrzowi
Miasta Rydułtowy (oraz innym włodarzom gmin) realizację zadania polegającego na transporcie osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 Decyzją Prezesa Rady Ministrów skierowano do samorządów apel o utworzenie Punktów Szczepień
Powszechnych.
Decyzją nr ZK1.6330.2.72.2021 z dnia 11 czerwca Wojewoda Śląski polecił Burmistrzowi Miasta (i innym
włodarzom gmin) podjąć działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających
się szczepieniu przeciw COVID-19.

1. Dowóz do punktu szczepień oraz utworzenie infolinii
W dniu 14 stycznia Wojewoda Śląski wydał decyzję nr ZK1.6330.2.1.2021, polecającą Burmistrzowi Miasta
Rydułtowy (oraz innym włodarzom gmin) realizację zadania polegającego na transporcie osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Zgodnie z decyzją Burmistrz miał zorganizować transport:
1. osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio i grupę z w/w schorzeniami (otrzymujemy dotację
w wysokości 52 zł za osobę);
2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień (otrzymujemy dotację
w wysokości 24 zł za osobę).
Dodatkowo Burmistrz miał zorganizować telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz
informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).
Stosownie do decyzji Wojewody w dniu 15 stycznia uruchomiono dwa numery telefonów:
 324537417 - zgłaszanie potrzeby dowozu do punktu szczepień;
 324537480 - informacje dotyczące dowozu do punktu szczepień.
Telefony obsługiwane są do dzisiaj w godzinach od 8:00 do 15:00.
Ustalono także, że transportem osób do najbliższego punktu szczepień zajmą się funkcjonariusze Straży
Miejskiej (samochód z możliwością przewożenia wózka dla niepełnosprawnych) oraz pracownik Urzędu
(samochód służbowy).
Akcja dowozu do punktu szczepień trwa nadal. Zostały jedynie zmienione warunki finansowe – decyzją z dnia
24 września 2021 r. Wojewoda Śląski przekazuje nam obecnie środki w wysokości:
 80 zł – transport osoby niepełnosprawnej, tj. posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio i grupę z w/w schorzeniami
 50 zł – transport osoby mającej obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień
W poszczególnych miesiącach ilość osób dowożonych przedstawiała się następująco:
miesiąc

Ilość osób dowiezionych do punktu szczepień

luty

1

marzec

11

kwiecień

4

maj

5
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czerwiec

1

lipiec

0

sierpień

0

wrzesień

0

2. Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych
Decyzją Prezesa Rady Ministrów skierowano do samorządów apel o utworzenie Punktów Szczepień
Powszechnych. Burmistrz Miasta Rydułtowy postanowił zareagować na apel, gdyż ilość szczepień
realizowanych w NZOZ „KOŁO BASENU” nie dawała szans na szybkie zaszczepienie mieszkańców Miasta.
Lokalizacja PSP została oparta na posiadanej przez Miasto infrastrukturze. Konieczność oparcia lokalizacji na
obiektach miejskich wynikała z krótkiego terminu na podjęcie decyzji – pismo Kancelarii Premiera wpłynęło
do nas w dniu 30 marca o godzinie 12:09 a lokalizacje należało podać Wojewodzie do 2 kwietnia. Stąd też nie
było czasu na zawieranie ewentualnych porozumień z właścicielami obiektów leżących na terenie Rydułtów
(np. Starosta, KWK ROW Ruch Rydułtowy). Wybór sali gimnastycznej (z zapleczem sanitarnym) w Szkole
Podstawowej nr 4 wraz z parkingiem przy Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” okazał się być pomysłem
trafnym.
Miasto zorganizowało Punkt Szczepień wspólnie z Spółką Lekarską Etna Tumułka i Partnerzy z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim.
Na organizację punktu Miasto otrzymało środki Wojewody Śląskiego w wysokości 4988,89 zł.
Pozostałe koszty wyposażenia Punktu poniosła spółka Etna.
Punkt w Szkole Podstawowej nr 4 funkcjonował do 28 sierpnia.
Punkt cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców Miasta i okolicznych gmin.
W trakcie jego funkcjonowania w jego lokalizacji oraz w pawilonie na targowisku miejskim (w sierpniu
uruchomiono tam punkt szczepień w dni targowe) zaszczepiono łącznie 15 109 osób.
W Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach punkt szczepień działał do dnia 24
lipca. w okresie funkcjonowania (od dnia 12 maja do 24 lipca) zaszczepiono w nim 7 898 osób.
W NZOZ ,,KOŁO BASENU” przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 zaszczepiono od stycznia do teraz 7 573 osób.
3. Promocja szczepień
Decyzją nr ZK1.6330.2.72.2021 z dnia 11 czerwca Wojewoda Śląski polecił Burmistrzowi Miasta (i innym
włodarzom gmin) podjąć działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających
się szczepieniu przeciw COVID-19.
W ramach akcji promocyjnej zastosowano szeroki wachlarz działań.
W okresie od czerwca do sierpnia przeprowadzono w formie imprez następujące akcje:
 20 czerwca - Rynek Miasta, impreza 3w1 "Zaszczep się, spisz się, skonsultuj się"- zaszczepionych 56
osób;\
 27 czerwca - Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy, impreza 3w1 "Zaszczep się, spisz się, skonsultuj
się"- zaszczepione 22 osoby;
 4 lipca - Parafia Św. Jacka Radoszowy, impreza 3w1 "Zaszczep się, spisz się, skonsultuj się"zaszczepionych 54 osób;
 10 lipca - Rynek Miasta, impreza 3w1 "Zaszczep się, spisz się, skonsultuj się"- zaszczepionych 220 osób;
 24 lipca - Rynek Miasta, "Konsultacje budżetu obywatelskiego 2022" - zaszczepione 23 osoby;
 15 sierpnia - Parafia Św. Jerzego - Oratorium - zaszczepionych 27 osób;
 30 sierpnia – szczepienie w ramach Festiwalu Stowarzyszeń.
Akcje te skupiały w sobie kilka tematów – przeważała tematyka szczepień, budżetu obywatelskiego i spisu
powszechnego. Dzięki temu, że imprezy miały szerszy charakter, ilość odwiedzających była spora.
Jednym z elementów promocji było nakręcenie spotu reklamowego, w którym do szczepień zachęcały znane
rydułtowskie postacie.
Zaangażowano także w promocję środki masowego przekazu (w tym i parafie, przekazujące informacje
w ogłoszeniach parafialnych).
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Na pokrycie kosztów promocji szczepień Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego kwotę 9991,90 zł.

Podsumowanie
Działania Miasta skierowane na szczepienie mieszkańców przyniosły wymierne efekty. Dzięki tym
działaniom mieszkańcy miasta mieli do dyspozycji trzy punkty szczepień. Dodatkowo umożliwiono
uczestnikom miejskich imprez zaszczepienie się na tychże imprezach. Stworzono także możliwość
zaszczepienia się podczas zakupów w Centrum Usługowo-Handlowym (targowisko miejskie).
Informacje o możliwościach szczepienia przekazywano na stronie internetowej, w mediach
społecznościowych, w środkach masowego przekazu (Radio 90, gazeta „Na Ratuszu”), jak
i w ogłoszeniach parafialnych. w bezpośrednią akcję promocyjną włączali się włodarze miasta, czynnie
uczestnicząc w wydarzeniach związanych ze szczepieniem.
Działające na terenie miasta punkty szczepień zaszczepiły:
Punkt szczepień

Ilość zaszczepionych (wydanych dawek)

PSP przy ulicy Strzelców Bytomskich 13 (miejski)

15 109 osób

PSP w PPZOZ przy ulicy Plebiscytowej 54

7 898

PS w NZOZ ,,KOŁO BASENU” przy ulicy Strzelców
Bytomskich 11

7 573

Jak widać z powyższego zestawienia, decyzja o utworzeniu Punktu Szczepień na bazie sali gimnastycznej
w SP-4 okazała się słuszna.
Dane dotyczące szczepienia mieszkańców Rydułtów przedstawiają się następująco:
Ilość osób

Procent

Liczba zaszczepionych min. 1
dawką

10 381

48,5%

Liczba mieszkańców w pełni
zaszczepionych

10 187

47,6%

W przedziałach wiekowych wygląda to następująco:
Przedział wiekowy

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką

12-19

599

20-39

2 355

40-59

3 414

60-69

1 934

70+

2 079
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10. Bezpieczeństwo (działania podejmowane przez Straż Miejską)
W 2021 roku Straż Miejska w Rydułtowach przeprowadziła w sumie 1629 interwencji. Funkcjonariusze
zarówno w szkołach jak i podczas akcji lato w mieście i zima w mieście przeprowadzili szereg działań
skierowanych na szeroko pojętą profilaktykę.
Odbyli oni spotkania (15 prelekcji) 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). Rozmawiano
także o zagrożeniach płynących z internetu.
W 2021 roku odnotowano 430 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 zwierzętami domowymi oraz z utrzymaniem czystości i porządku
(przeprowadzono 181 kontroli posesji i palenisk w kotłowniach a także kontroli dotyczących
odprowadzania nieczystości ciekłych. Pobrano 2 próbki z palenisk do laboratorium. Do schroniska trafiły
43 zwierzęta).
Wylegitymowano w sumie 797 osób. Nałożono 70 mandatów karnych, pouczono 357 osób, skierowano
3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. Przyjęto 298 zgłoszeń od osób prywatnych. Przekazano na
wnioski Policji materiały z 9 zarejestrowanych zdarzeń przy pomocy monitoringu miejskiego.
Kontrolowane były również 62 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 2021 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”
„Bezpieczne wakacje” i „Znicz”. Kontrolowano jak co roku stan techniczny placów zabaw znajdujących się na
terenie miasta.

Podsumowanie:
Straż Miejska w porównaniu do roku 2020 wykonała więcej interwencji, nałożono więcej mandatów
karnych a także pouczono więcej osób. Dokonano także więcej kontroli posesji.
Funkcjonariusze podczas codziennych służb dbają o porządek i przyczyniają się do poprawy
bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej.
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11. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
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 2021:
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,
 sporządzono nowy Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Rydułtowy w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, który został uzgodniony i przedstawiony do
zatwierdzenia Wojewodzie Śląskiemu. Dokument został opracowany z uwzględnieniem przepisów
ujętych w Wytycznych w sprawie opracowania w województwie śląskim planów operacyjnych
funkcjonowania oraz udziału, w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych
i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego,
 przeprowadzono szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Rydułtowy i pracowników
realizujących zadania obronne oraz przedstawicieli podległych i nadzorowanych oraz współdziałających
jednostek organizacyjnych na temat: ,,Cyberterroryzm jako współczesne wyzwanie dla bezpieczeństwa
teleinformatycznego jednostek organizacyjnych administracji publicznej”, ,,Współczesne zagrożenia
epidemiczne. Realizacja zadań obronnych przez organy administracji publicznej w warunkach wystąpienia
stanu zagrożenia epidemicznego”, ,,Akcja Kurierska w jednostce samorządowej. Dokumentacja Akcji
Kurierskiej, obowiązki Kierującego Akcją Kurierską oraz kurierów, łączników, kurierów
wykonawców”, ,,System wykrywania i alarmowania i system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
w gminie”,
 Przeprowadzono trening Akcji Kurierskiej. Obserwator Marek Kilim, przedstawiciel WSzW w Katowicach
po zapoznaniu się z dokumentacją organizacyjno-planistyczną akcji kurierskiej, wiadomościami osób
funkcyjnych, umiejętnością posługiwania się tabelą ,,Tarot – 2”, rozwinięciem akcji kurierskiej stwierdził,
że Urząd Miasta Rydułtowy jest przygotowany do realizacji zadań objętych miejskim planem akcji
kurierskiej,
 Śląski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę w zakresie: organizacji przygotowań obronnych
w Urzędzie, planowania planistycznego, organizacji i prowadzenia szkoleń obronnych, przygotowania
organizacyjno-planistycznego doręczania dokumentów powołania żołnierzom rezerwy do służby
wojskowej w trybie akcji kurierskiej. Zespół kontrolny nie natrafił na nieprawidłowości mające istotny
i negatywny wpływ na realizację przez UM Rydułtowy zadań z obszaru pozamilitarnych przygotowań
obronnych państwa,
 Przeprowadzono kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez
Miasto Rydułtowy oraz w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Rydułtowy. Kontrola w Biurze
Urbanistyki i Architektury zaplanowana na listopad 2020, a ze względu na stan epidemii przeniesiona na
rok 2021 obejmowała uwzględnienie potrzeb obronności i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta
Rydułtowy w planie zagospodarowania przestrzennego oraz powiązanej dokumentacji planistycznej.
Kontrola w Zakładzie Gospodarki Komunalnej również zaplanowana na rok 2020 obejmowała
przygotowanie przedsięwzięć do przekazania obiektów infrastruktury technicznej, socjalno-bytowej oraz
magazynowej na doraźne potrzeby Sił Zbrojnych. Bieżąca kontrola w Biurze Zarządzania Energią
dotyczyła narzędzi i procedur zapewniających ciągłość zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe, w warunkach kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a w Rydułtowskim
Centrum Kultury dotyczyła ewentualnych miejsc zastępczych, zapewnienie współpracy z placówkami
oświatowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi na terenie Miasta Rydułtowy
w warunkach kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
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Zarządzanie kryzysowe obejmuje zadania związane z:
 katastrofami naturalnymi i innymi zagrożeniami ujętymi w Planie Zarządzania Kryzysowego,
 koordynowaniem działań związanych z monitorowaniem, planowaniem i reagowaniem na występujące
zagrożenia,
 nadzorem nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludności,
 zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 koordynacją walki z epidemiami,
 skażeniem środowiska,
 współdziałaniem z podmiotami prowadzącymi akcje z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego, w tym m. in. ze Strażą Miejską , Policją, Strażą Pożarną oraz Wojskową Komendą
Uzupełnień w Rybniku,
 pracami w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Działania w zakresie zarządzania kryzysowego podejmowane w roku 2021 do chwili obecnej:
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
i porządkowych, koordynowaniu działań jednostek miejskich, i innych obsługujących życie mieszkańców.
Rozliczono dotację w ramach zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym
dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz
zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach
przeciwko SARS-CoV-2. Działań wymagała również sytuacja powodziowa, jaka wystąpiła na Nacynie przy
ul. Radoszowskiej, gen. S. Maczka, Ofiar Terroru oraz na wielu innych ulicach. w celu oszacowania wielkości
strat w 10 budynkach mieszkalnych, spowodowanych nawałnicą w dniu 13.05.2021 r. powołany został
rzeczoznawca majątkowy. Po dokonaniu wyceny sprawą zajął się MOPS.
W następstwie wprowadzenia stopnia alarmowego podjęto działania polegające 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..
Biuro Obrony Cywilnej i Zarządzania kryzysowego współpracowało 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.
W dalszym ciągu podejmowane są działania dotyczące informowania społeczności naszego miasta
o możliwości szczepienia przeciwko COVID-19, zapewnienia transportu na te szczepienia oraz organizacji
Punktu Szczepień Powszechnych.
Na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej obsługujemy radiowy system łączności
powiadamiania Wojewody, w ramach którego pracownik sekretariatu Burmistrza oraz Biura Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego 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 m.in:
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,
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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. Do Miejskiego
Ośrodka wpływają zgłoszenia dotyczące interwencji zarówno mieszkańców budynków jednorodzinnych,
wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych. Zgłoszenia dotyczą również firm działających na terenie miasta.
W ramach powiadamiania mieszkańców miasta o sytuacjach i zdarzeniach kryzysowych, jak też
o niebezpiecznych warunkach atmosferycznych funkcjonuje serwis SMS. Również w ramach funkcjonowania
systemu powiadamiania i alarmowania na terenie miasta mogą zostać uruchomione dwie syreny alarmowe
umiejscowione w jednostkach OSP i na terenie KWK Rydułtowy.
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. Wyposażenie każdego roku, na bieżąco jest aktualizowane w worki
przeciwpowodziowe, plandeki, łaty.
Podsumowanie
W 2021 roku w Biurze ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego realizowano zadania związane
z tematyką obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności, według odgórnych wytycznych,
które zostały zweryfikowane przez organ kontrolujący jako prawidłowe. 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 nawałnicy, która miała miejsce w 2021 roku podejmowano odpowiednie
działania w zalanych rejonach oraz działania związane z pomocą dla poszkodowanych mieszkańców.
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12. Nawałnica z 13 maja 2021 r.
W dniu 13 maja Rydułtowy zmierzyły się z potężnym żywiołem, jakim jest woda. Nawałnica spowodowała
wiele szkód w całym mieście.
Od 14 maja rozpoczęto intensywne prace zmierzające do usunięcia powstałych szkód oraz zabezpieczenia
miasta przed ewentualnymi przyszłymi zdarzeniami.
O pomoc zwrócono się do wielu urzędów – w tym do Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa. Prośbę
o pomoc skierowano także do parlamentarzystów.

1. Pomoc dla osób fizycznych
Już w nocy 13 maja ustalono, że zostanie udzielona pomoc wszystkim mieszkańcom, których mienie
ucierpiało w wyniku nawałnicy. Dla realizacji tego przedsięwzięcia:
 stworzono specjalną infolinię (trzy numery telefonów), na którą mieszkańcy mogą zgłaszać straty
w mieniu,
 powołano Zespół do oceny skutków zniszczeń.
Zespół szacuje straty w domostwach zgłoszonych poprzez infolinię lub osobiście. Dla sprawnej pracy zespół
podzielono na 4 grupy robocze. Każde zgłoszenie mieszkańców zostało rozpatrzone.
Zespoły (grupy robocze) w skład, których wchodzili m.in. pracownicy Urzędu Miasta, radni, pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach, udały się we wskazane miejsca celem ustalenia
zniszczeń powstałych w budynkach.
Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach na dzień 19 sierpnia 2021 r. Zespoły
sporządziły protokoły z zalania 294 budynków.
Podczas postępowania prowadzonego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rydułtowach:
1. 50 osób złożyło oświadczenie, że nie oczekują pomocy finansowej,
2. 153 osoby zrezygnowały z ubiegania się o pomoc w trakcie trwania postępowania,
3. 3 sprawy zostały przekazane zgodnie z kompetencjami do innych jednostek,
4. sporządzono 88 wywiadów z poszkodowanymi.
Miasto Rydułtowy na bieżąco wnioskuje o środki z przeznaczeniem na remont i odbudowę budynków
zniszczonych lub uszkodzonych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Przekazane i wypłacone
zostały następujące środki:
1. 26 000,00 zł dla 5 gospodarstw,
2. 145 500,00 zł dla 37 gospodarstw,
3. 48 900,00 zł dla 13 gospodarstw,
4. 24 300,00 zł dla 8 gospodarstw.
Pozostało do rozpatrzenia 12 wniosków, tj. dla 10 budynków, w których szkody były największe. Został
wybrany podmiot, któremu zlecono sporządzenie operatu i oszacowanie procentu zniszczeń. Ponadto
z powodu braku wymaganych dokumentów pozostały do rozpatrzenia 2 wnioski.
Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów Zespół rozpatrzy wnioski celem złożenia
zapotrzebowania na środki do Wojewody.
2. Pomoc dla przedsiębiorców
W dniu 19 maja 2021 r. skierowano do Wojewody Śląskiego pismo z prośbą o zgłoszenie Prezesowi Rady
Ministrów, iż Rydułtowy ucierpiały w wyniku powodzi, co skutkować może ujęciem Miasta Rydułtowy
w rozporządzeniu określającym wykaz gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na terenie
których stosuje się szczególne rozwiązania określone w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 379).
W dniu 25 maja 2021 r., po wstępnym zweryfikowaniu listy przedsiębiorców, skierowano do Wojewody
Śląskiego pismo z wyszczególnieniem strat u 24 przedsiębiorców wyrządzonych przez nawałnicę.
W dniu 31 maja 2021 r. Wojewoda Śląski odpowiedział, iż nie wystąpiły w Rydułtowach przesłanki, które
pozwalają uznać nawałnicę z dnia 13 maja jako powódź.
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Burmistrz Miasta Rydułtowy nie zgodził się z tym poglądem, wskazując pismem z dnia 2 czerwca 2021 r., że
wystąpiły w Rydułtowach wszystkie przesłanki dotyczące powodzi, o których mowa w ustawie
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
Z uwagi na przedłużającą się korespondencję z Wojewodą Burmistrz Miasta Rydułtowy postanowił
zawiadomić przedsiębiorców o aktualnej sytuacji. Powiadomił ich o tym pismem z dnia 9 czerwca,
podkreślając, iż przedsiębiorcy to grupa bardzo ważna dla rozwoju miasta. Stąd też czynione są wszelkie
możliwe starania, aby poszkodowani przedsiębiorcy uzyskali ustawową pomoc. w przypadku ujęcia naszego
miasta we wspomnianym rozporządzeniu, przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o cały szereg ulg, w tym
o udzielenie pożyczki do 50 000 zł. Jeśli kwota pożyczki będzie wydana na likwidację skutków powodzi, może
zostać umorzona.
Tymczasem w dniu 23 czerwca Wojewoda Śląski zwrócił się o uzupełnienie informacji dotyczących strat
przedsiębiorców:
 uargumentowanie i określenie, jakie wystąpiły przesłanki wym. w art. 1 ust. 2 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach z usuwaniem skutków powodzi, wskazujące iż środki zastosowane przez właściwe organy
administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego okazały się niewystarczające,
 które szczególne rozwiązania, określone w wym. ustawie, mogłyby być zastosowane,
 określenie informacji nt.: strat/szkód (ich rodzaju) poniesionych przez przedsiębiorców (ich liczbę
w porównaniu do łącznej liczby przedsiębiorców), łącznej otrzymanej już pomocy, a także możliwości
przyznania pomocy w ramach dostępnych form pomocy, określonych w innych obowiązujących
rozwiązaniach ustawowych ułatwiających/umożliwiających kontynuowanie prowadzonej działalności
gospodarczej lub innych działaniach podjętych przez samorząd lub inne organy.
Powyższe dane przekazano Wojewodzie w dniu 30 czerwca 2021 r.
W dniu 6 lipca 2021 r. Wojewoda poprosił o uzupełnienie informacji z poprzedniego pisma w zakresie
wysokości przyznanego ubezpieczenia dla przedsiębiorców oraz o podanie całkowitej liczby zarejestrowanych
przedsiębiorców w gminie miejskiej Rydułtowy.
Odpowiedzi udzielono w dniu 9 lipca 2021 r.
W dniu 16 lipca 2021 r. zostało wydane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Rozporządzenie to przyznaje specjalne
udogodnienia związane z dokumentacją rozbiórek i remontów obiektów budowlanych przedsiębiorców, które
zostały zniszczone przez powódź.
Niestety, w dniu 3 sierpnia 2021 r. Wojewoda Śląski przesłał pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, informujące, że mała ilość przedsiębiorców, którzy ucierpieli w powodzi nie stanowi przesłanki
do wydania rozporządzenia umożliwiającego poszkodowanym przedsiębiorcom ubieganie się o pożyczki.
W dniu 10 sierpnia 2021 r. Burmistrz Miasta Rydułtowy przesłał do poszkodowanych przedsiębiorców pisma
z informacją, że nie będą mogli skorzystać z pomocy w postaci pożyczek na usunięcie skutków powodzi.

3. Podjęte działania – zmierzające do zapobieżenia podobnym skutkom zjawisk atmosferycznych
Miasto Rydułtowy od kilku już lat stara się o środki zewnętrzne na budowę nowych zabezpieczeń
powodziowych. Między innymi złożono wnioski i projekty:
1. Do Ministerstwa Środowiska w dniu 14.08.2017 r. oraz 23.03.2018 r. przesłano fiszkę projektową
dotyczącą budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Rydułtowach w ramach Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Fiszka obejmowała zmniejszenie
prędkości spływu oraz regulację wód deszczowych odprowadzanych do dwóch, zlokalizowanych na
terenie Rydułtów, cieków wodnych.
2. W dniu 30.10.2020 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. W przedsięwzięciach podstawowych
przewidziano m.in. przedsięwzięcie "Woda - nasze bogactwo" - budowa zbiornika retencyjnego wraz
z parkiem edukacyjnym w kwocie 2,9 mln zł.
3. W dniu 23.07.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego przesłano 7 propozycji projektów transformacyjnych
w związku z działaniami związanymi z tworzeniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w tym m.in.
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projekt „WODA – nasze bogactwo. Budowa zbiorników retencyjnych na terenie miasta celem
przystosowania do zmian klimatu” – w kwocie 4,52 mln zł.
4. W dniu 10.03.2021 r. do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego przesłano listę projektów
Miasta Rydułtowy do ujęcia w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Lista
została przygotowana w związku z rozmowami jakie prowadziło Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej z Marszałkami poszczególnych województw w sprawie funduszy dla regionów z budżetu
UE. Jednym ze zgłoszonych pomysłów był projekt „WODA – nasze bogactwo. Budowa infrastruktury
retencyjnej na terenie miasta celem przystosowania do zmian klimatu”, na kwotę 7 mln zł.
5. W dniu 30.06.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych przesłano propozycje projektów transformacyjnych przygotowanych wspólnie
przez gminy: Gaszowice, Godów, Jejkowice, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy
i Świerklany. W/w gminy górnicze mają podobne problemy i wyzwania, a współpraca przy realizacji
potencjalnych przedsięwzięć pozwoli uzyskać dodatkowy efekt synergii. Jedną z fiszek projektowych
objęto przedsięwzięcie „WODA POD KONTROLĄ - optymalne gospodarowanie wodami na terenach gmin
górniczych w rejonie Aglomeracji Rybnickiej”. Zakres Miasta Rydułtowy oszacowano na kwotę ponad
28 mln zł.
6. W ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie w pierwszej pilotażowej edycji Rządowego
Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych złożono 3 wnioski, w tym m.in. wniosek
„Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy” – na kwotę całkowitą
ponad 17,64 mln zł.
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13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021
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 2021 zebrano 9322,44 Mg odpadów, co stanowi spadek o ponad 300 Mg w porównaniu do roku
2020. Biorąc pod uwagę zebrane dane, została zatrzymana tendencja wzrostowa w ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zlokalizowanych w granicach Miasta Rydułtowy, co
zobrazowano na wykresie nr 1. Powyższe jest zjawiskiem pozytywnym w odniesieniu do hierarchii
postępowania z odpadami, która jako zadanie priorytetowe wskazuje zapobieganie i ograniczanie
wytwarzania odpadów.
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 2017-2021
Odpady zbierane w sposób selektywny stanowiły ponad 51 % całkowitej masy odpadów komunalnych
odebranych w roku 2021.

Strona 133 /177

Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2021 rok

Wykres nr 2 Masa odpadów tzw. frakcji PMTS w latach 2017-2021
Około 49% tj. 4507,12 Mg odebranych w 2021 r. odpadów komunalnych stanowiły niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne. Podobna masa niesegregowanych odpadów została wytworzona w roku
2018. Porównanie masy ww. odpadów wytworzonych na przestrzeni lat 2017-2021 zobrazowano na
wykresie nr 3.

Wykres nr 3 Masa zebranych w latach 2017-2021 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
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Podsumowanie:
W 2021 r. w porównaniu do roku ubiegłego odebrano od właścicieli nieruchomości mniej odpadów
komunalnych. Niemniej jednak wzrosła masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Od roku 2017 utrzymuje się tendencja spadkowa w masie odpadów popiołów i żużli odbieranych z terenu
Miasta Rydułtowy, co jest zjawiskiem pozytywnym, którego przyczyn można doszukiwać się w wymianie
źródeł ciepła na ekologiczne (rezygnacja z kotłów na paliwo stałe - węgiel).
W 2021 r. do głównych problemów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w Mieście Rydułtowy należały:


rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a w konsekwencji konieczność
podwyższania, w drodze uchwały Rady Miasta, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Z dniem 31 grudnia 2020 r. przestały obowiązywać realizowane od dnia 1 lipca 2019 r.
umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Uchwałą nr 36.357.2021 Rady Miasta
Rydułtowy z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na
terenie Miasta Rydułtowy (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7802) została wprowadzona nowa stawka opłaty,
która od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosi 31,5 zł/osoby/miesiąc.



ograniczone 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,



brak, w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Rydułtowy, instalacji komunalnych, do których
obowiązkowo musi trafić frakcja niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co
generuje zwiększone koszty związane z transportem odpadów w celu ich zagospodarowania
w instalacji (najbliższa znajduje się w odległości około 40 km),



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.



Celem obniżenia, w dłuższej perspektywie czasu, kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, Miasto Rydułtowy rozważa również możliwość realizacji inwestycji
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, takich jak np.



Instalacja karbonizacji osadów ściekowych oraz bioodpadów,



Instalacja termicznego przekształcania odpadów przy współudziale Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o. o.,



Instalacja do przetwarzania odpadów/produkcji paliwa RDF.
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14. Program „Czyste powietrze”
W styczniu 2021 r. Miasto podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego rządowego
Programu „ Czyste Powietrze”.
Punkt został uruchomiony 1 lutego 2021 r. i funkcjonuje do nadal. Osoby zatrudnione do obsługi w punkcie
(w 2021 r. 4 osoby) udzielają informacji na temat zasad Programu „Czyste Powietrze”, służą pomocą
mieszkańców w wypełnieniu wniosku i rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
W 2021 roku za pośrednictwem Urzędu Miasta do WFOŚiGW przekazano 383 wnioski o podstawowym
poziomie dofinansowania oraz 61 wniosków o podwyższonym stopniu dofinansowania. z pomocy przy
rozliczeniu skorzystało w gminnym punkcie 169 właścicieli budynków jednorodzinnych.
W rankingu gmin w Programie „Czyste Powietrze” w IV kwartale 2021 r Miasto Rydułtowy znalazło się na
7. miejscu w skali kraju. o pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba
wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.
Dla mieszkańców zorganizowano 2 spotkania w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” dotyczące
możliwości uzyskania dofinansowania ze środków rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Ogółem
w obydwu spotkaniach uczestniczyło ponad 100 mieszkańców.
Na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego Miastu przyznano dotację ze środków WFOŚiGW
w wysokości 30 tysięcy złotych. W 2021 r. środki z dotacji przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla osób
udzielających pomocy w punkcie oraz działania edukacyjne m.in: organizację spotkań, wydruk ulotek na temat
Programu.
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15. Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy
Miasto Rydułtowy uzyskało dofinansowanie na 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. 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, w tym ogółem kwota
dofinansowania 6 553 839,18 zł.
Do dnia 31.12. 2021 rozliczono w ramach programu:
Instalacje OZE rozliczone w 2021 r.
ilość wykonanych
kwota dotacji, zł
instalacji, szt.
Pv 3 kW
46
716 146,67
Pv 5 kW
52
1 309 803,84
Pv 7 kW
27
930 032,04
2 solary
10
90 000,00
3 solary
7
77 000,00
pompa cwu
7
59 500,00
Kocioł 10-15
1
14 000,00
Kocioł 15-20
13
208 000,00
Kocioł 20-25
39
682 500,00
Kocioł 25-30
21
388 500,00

Strona 137 /177

Raport o stanie Miasta Rydułtowy za 2021 rok

16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W roku 2021, zgodnie z założeniami Rocznego Programu Współpracy Miasta Rydułtowy z Organizacjami
Pozarządowymi (przyjętego uchwałą Nr 23.234.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2020 r.),
Miasto prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarówno w formach
finansowych jak i pozafinansowych.
Współpraca odbywa 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
współpraca odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
W przypadku szkolenia sportowego podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Celem nadrzędnym współpracy jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Miasta oraz
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa
pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi.
FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY(dotacje)
Kultura i sztuka – i półrocze (I edycja):
Kwota
Kwota
Nazwa podmiotu
Tytuł projektu
wnioskowanej
przyznanej
dotacji
dotacji
Stowarzyszenie Moje Miasto

„Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
– Rydułtowy 2021”

10 700,00 zł

10 000,00 zł

Stowarzyszenie Moje Miasto

„Śpiewem połączymy pokolenia
i promujemy nasze miasto”

16 215,00 zł

14 000,00 zł

Stowarzyszenie Moje Miasto

„PIKOTKI – promocja i upowszechnianie
kultury śląskiej"

15 550,00 zł

8 000,00 zł

Stowarzyszenie Moje Miasto

„Tragedia Górnośląska – odkrywanie
nieznanych losów mieszkańców, jako
element ochrony dziedzictwa kulturowego
naszych ziem"

11 510,00 zł

4 000,00 zł

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Śląska

„Azymut na kulturę i sztukę”

15 900,00 zł

ofertę
odrzucono

Stowarzyszenie Ruchu
Harcerskiego „Czuwaj”

„Kultura i historia w Harcerskiej Izbie
Tradycji”

29 340,00 zł

15 000,00 zł

Stowarzyszenie
„Obywatelska 30”

„IV Międzynarodowy Festiwal
Fotograficzny Rydułtowy 2021 Winni"

6 390,00 zł

6 000,00 zł

105 605,00 zł

57 000,00 zł

OGÓŁEM:
Kultura i sztuka – i półrocze (II edycja):
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Śląska

„Azymut na kulturę i sztukę”

16 000,00 zł

16 000,00 zł
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OGÓŁEM:
Kultura i sztuka – II półrocze:

16 000,00 zł

16 000,00 zł

Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Orkiestra KWK Rydułtowy

„Świąteczne muzykowanie”

9 400,00 zł

5 000,00 zł

Towarzystwo Miłośników
Rydułtów

„TMR dla mieszkańców – promocja tradycji
i historii miasta, w tym zorganizowanie
koncertu z okazji Narodowego Święta
Niepodległości”

13 920,00 zł

13 920,00 zł

23 320,00 zł

18 920,00 zł

OGÓŁEM:

Kultura i sztuka
zadanie pn. „Letnie koncerty na rynku” (I edycja):
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Towarzystwo Miłośników
Rydułtów

„Zorganizowanie i przeprowadzenie Letnich
koncertów na rynku miasta”

16 520,00 zł

ofertę
odrzucono

16 520,00 zł

-

OGÓŁEM:

Kultura i sztuka
zadanie pn. „Letnie koncerty na rynku” (II edycja):
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Towarzystwo Miłośników
Rydułtów

„Letnie koncerty na rynku miasta”

17 300,00 zł

17 300,00 zł

17 300,00 zł

17 300,00 zł

OGÓŁEM:

Kultura i sztuka
zadanie pn. „Rydułtowski Festiwal Stowarzyszeń”:
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

- Stowarzyszenie Moje
Miasto
- Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych CRIS
(oferta wspólna)

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

„Rydułtowski Festiwal Stowarzyszeń”

12 000,00 zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł

OGÓŁEM:
Sport i rekreacja – i półrocze;
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Górniczy Klub Sportowy
„Naprzód-23” Rydułtowy

„Nasze Miasto – Nasze Dzieci. Dzień sportu
dla przedszkolaków miasta Rydułtowy”

3 800,00 zł

3 000,00 zł

Górniczy Klub Sportowy

„Nasze Miasto – Nasz Klub. Cykl turniejów

3 500,00 zł

3 500,00 zł
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„Naprzód-23” Rydułtowy

piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta
Rydułtowy”

Stowarzyszenie „Zdrowe
Rydułtowy”

„W zdrowym ciele zdrowy duch...”

3 515,00 zł

3 200,00 zł

Stowarzyszenie „Zdrowe
Rydułtowy”

„Fit rodzinka”

10 970,00 zł

ofertę
odrzucono

Śląski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego
Krzyża

„XI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych
Dawców Krwi o puchar Dyrektora
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu”

1 050,00 zł

ofertę
odrzucono

Klub Sportowy „Akademia
Piłkarska United”

„United Open - Winter”

10 000,00 zł

ofertę
odrzucono

Uczniowski Klub Sportowy
„Feniks”

„Rydułtowski festiwal rowerowy”

6 500,00 zł

5 000,00 zł

Polski Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych –
Oddział Rydułtowy

„Loty gołębi pocztowych dorosłych (starych)
oraz młodych z miejscowości krajowych
i zagranicznych – jako sport i rekreacja.
Spotkanie integracyjne hodowców gołębi
pocztowych i ich sympatyków na
zakończenie lotów gołębi pocztowych
w 2021 roku”

3 000,00 zł

2 700,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Piątka Plus”

„IX Cross Rydułtowski”

9 000,00 zł

8 000,00 zł

Stowarzyszenie Moje
Miasto

„Akademia Aktywnego Rydułtowika 2021”

20 000,00 zł

4 600,00 zł

71 335,00 zł

30 000,00 zł

OGÓŁEM:
Sport i rekreacja – II półrocze:
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Klub Sportowy „Akademia
Piłkarska United”

„United Open – Lato 2021”

9 200,00 zł

7 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Piątka Plus”

„XVI Mistrzostwa Miasta Rydułtowy
w Lekkiej Atletyce”

5 500,00 zł

5 500,00 zł

14 700,00 zł

12 500,00 zł

OGÓŁEM:
Sport i rekreacja – mały grant:
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Śląski Odział Okręgowy
Polskiego Czerwonego
Krzyża

„XI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych
Dawców Krwi o puchar Dyrektora
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu”

1 100,00 zł

1 100,00 zł
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OGÓŁEM:

1 100,00 zł

1 100,00 zł

Zdrowie (I edycja):
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Śląski Odział Okręgowy
Polskiego Czerwonego
Krzyża

„Ognisty ratownik - Gorąca krew”

2 810,00 zł

2 810,00 zł

Stowarzyszenie Diabetyków
w Rydułtowach

„Skuteczne i bezpieczne leczenie cukrzycy
i innych chorób wewnętrznych – cykl XIII
2021 roku”

3 112,00 zł

ofertę
odrzucono

OGÓŁEM:

5 922,00 zł

2 810,00 zł

Zdrowie (II edycja):
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Stowarzyszenie Diabetyków
w Rydułtowach

„Skuteczne i bezpieczne leczenie cukrzycy
i innych chorób wewnętrznych – cykl XIII
2021 roku”

1 760,00 zł

1 760,00 zł

OGÓŁEM:

1 760,00 zł

1 760,00 zł

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

26 000,00 zł

26 000,00 zł

26 000,00 zł

26 000,00 zł

Pomoc społeczna:
Nazwa podmiotu
Stowarzyszenie
Rodzin
i Osób
Niepełnosprawnyc
h

Tytuł projektu
„TACY SAMI – prowadzenie
świetlicy środowiskowej dla osób
niepełnosprawnych”
OGÓŁEM:

Pomoc społeczna
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla osób starszych w formie Klubu Seniora:
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Stowarzyszenie Moje
Miasto

„Klub Seniora – w nim jest moc 2.0”

25 000,00 zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

OGÓŁEM:

Zestawienie dotowanych przedsięwzięć z zakresu sportu w 2021 roku (I edycja):
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Klub Sportowy „Akademia
Piłkarska United”

„Na nowo uczymy, na nowo szkolimy –
Rydułtowy 2021”

15 060,00 zł

ofertę
odrzucono

Uczniowski Klub Sportowy

„Zostań Mistrzem”

46 930,00 zł

21 000,00 zł
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„Piątka Plus”
Uczniowski Klub Sportowy
„Feniks”

„Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu
kolarstwa”

56 000,00 zł

25 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Ognisko”

„Gramy w szachy”

49 920,00 zł

31 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Dwójka”

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
poprzez wybrane elementy judo”

33 710,00 zł

ofertę
odrzucono

Górniczy Klub Sportowy
„Naprzód-23” Rydułtowy

„Szkolenie sportowe z zakresu piłki
nożnej - Rydułtowy 2021”

110 000,00 zł

92 000,00 zł

311 620,00 zł

169 500,00 zł

OGÓŁEM:

Zestawienie dotowanych przedsięwzięć z zakresu sportu w 2021 roku (II edycja):
Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Klub Sportowy „Akademia
Piłkarska United”

„Na nowo uczymy, na nowo szkolimy –
Rydułtowy 2021”

16 504,64 zł

6 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Dwójka”

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
poprzez wybrane elementy judo”

26 500,00 zł

20 000,00 zł

43 004,64 zł

26 500,00 zł

OGÓŁEM:

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 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 publikowania istotnych
wiadomości, komunikatów w gazecie lokalnej oraz na stronie internetowej Miasta,
6. organizowanie otwartych spotkań pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu w zakresie
prowadzonej przez organizacje działalności statutowej,
7. przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o możliwości pozyskania zewnętrznych środków
finansowych,
8. 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,
9. nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń lub urządzeń należących do Miasta, a w szczególności
niezbędnych do realizacji zadań publicznych.
INNE FORMY WSPÓŁPRACY
Konkurs na „Rydułtowika Roku”
Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy, jedną z form współpracy z organizacjami pozarządowymi jest
organizacja konkursu na „Rydułtowika Roku” oraz wyłonienie laureata tytułu „Rydułtowik Roku”. Tytuł
„Rydułtowika Roku” nadawany jest za dany rok kalendarzowy, w celu uhonorowania osób, które przez swoją
działalność, w tym w zakresie wolontariatu, szczególnie zasłużyły się dla Miasta Rydułtowy.
Miasto, w drodze Zarządzenia Burmistrza, powołało Komisję, której celem było zaopiniowanie zgłoszeń
kandydatów do tytułu za rok 2020. Do udziału w pracach Komisji zaproszeni zostali przedstawiciele
organizacji pozarządowych (żadna z organizacji nie zgłosiła swojego kandydata do prac w Komisji opiniującej).
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Część działań związanych z przeprowadzeniem procedury konkursowej oraz uhonorowaniem laureata została
zlecona organizacji pozarządowej – Towarzystwu Miłośników Rydułtów (działanie w ramach projektu „TMR
dla mieszkańców – promocja tradycji i historii miasta, w tym zorganizowanie koncertu z okazji Narodowego
Święta Niepodległości”).
Inicjatywa lokalna
Do Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2020 wpłynął jeden wniosek organizacji pozarządowej na realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:
Stowarzyszenie Moje Miasto

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
o nazwie „Malachitowy ROG”

W związku z tym, iż ww. wniosek został złożony w grudniu 2020 r., rozpoznany został w roku 2021.
Zarządzeniem nr 213.BOK.P.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny wniosku Stowarzyszenia MOJE
MIASTO o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej o nazwie: Malachitowy ROG”, Burmistrz
Miasta Rydułtowy przyjął do realizacji ww. przedsięwzięcie. Na mocy ww. zarządzenia, realizację wniosku
powierzono naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Miejskiej.
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17. Promocja miasta
1. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI i MIESZKAŃ
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 w całej Polsce, we wszystkich miejscowościach, został przeprowadzony
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. Był to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom
kilka pytań, starało się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Pytania obejmowały całą
populację ludności i mieszkań. w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie,
narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.
25 stycznia 2021 r. zarządzeniem burmistrza zostało powołane w Rydułtowach Gminne Biuro Spisowe, które
opracowało swój harmonogram działań na czas trwania całego spisu, skrupulatnie go realizując. Wyznaczono
pomieszczenia dla celów samospisu w budynkach Urzędu Miasta, Biblioteki Publicznej i Rydułtowskiego
Centrum Kultury „Feniks”, gdzie na bieżąco wyznaczone osoby pomagały zainteresowanym dokonać
obowiązku spisowego. Przyjęto osiemnastu rachmistrzów terenowych do prac spisowych. Zorganizowano
mobilne punkty spisowe na terenie miasta między innymi na rynku, przy parafiach, ośrodkach kultury
i targowisku miejskim. Narodowy Spis Ludności i jego wstępne wyniki pokazały, że Polaków jest 38 mln 179
tys. 800. Mamy 48,5 procenta mężczyzn, 51,5 procenta kobiet. Duże zmiany można zaobserwować
w strukturze wieku. Istotnie zwiększył się w społeczeństwie udział osób w wieku poprodukcyjnym. Co piąty
mieszkaniec Polski ma w tej chwili ponad 60 lat. Dokładne wyniki dla gmin zostaną ogłoszone we wrześniu
2022 r.
2. BUDŻET OBYWATELSKI 2022
1 czerwca ruszyła kolejna, IV edycja Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. w czerwcu i lipcu na
terenie miasta przeprowadzono konsultacje społeczne w ramach których, mieszkańcy mieli możliwość
skonsultowania propozycji swojego zadania do realizacji w ramach BO. Do IV edycji zgłoszono 21 projektów,
14 w wersji papierowej, 7 elektronicznie. Po ich ocenie, dopuszczono do głosowania 7 projektów. 14
propozycji zostało odrzuconych, gdyż nie spełniały wymogów regulaminu . Od 1 września do 3 października
trwało głosowanie na zgłoszone propozycje. Zadania, które zakwalifikowały się do realizacji w roku 2022 to:
„POWIEW ŚWIEŻOŚCI – MODERNIZACJA MIEJSKIEJ FIKOŁKOWNI RAFA” (na kwotę 66 000 zł, które uzyskało
278 głosy i „PIERNIK DOBRY NA WSZYSTKO” (na kwotę 11 500 zł z poparciem 271 głosów). Całe
procedowanie realizacji zadania „Budżet Obywatelski 2022” można było śledzić na stronie:
budzet.rydultowy.pl
3. OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
3 czerwca władze miasta wzięły udział w uroczystości zorganizowanej przez Fundację Na Rzecz Ochrony
Dóbr Kultury im. Heinricha Himmla, upamiętniającej setną rocznicę III powstania śląskiego przy pomniku
powstańców w Rzuchowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą polową w intencji Ojczyzny, za poległych
powstańców w walce o polskość Śląska. Po mszy delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem powstańców. Na
uroczystości obecni byli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, urzędnicy i działacze społeczni.
4. LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2019-2020
11 czerwca 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród
„Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości 2019-2020”. To już była dziewiętnasta edycja uroczystości, w której
zostali docenieni przedsiębiorcy powiatu wodzisławskiego. Tytuł „Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości
2019-2020” z Rydułtów zdobyła Prywatna Szkoła Muzyczna i Stopnia im. Pawła Świętego Anna Urbańczyk.
5. GADŻETY z LOGO MIASTA
Władze miasta przy okazji uroczystości, imprez, konkursów, które odbywają się pod patronatem Burmistrza
Miasta Rydułtowy mają możliwość wręczania uczestnikom tych wydarzeń interesujące i wyjątkowe upominki,
które zawsze będą kojarzyć się z naszym miastem (m.in. torby reklamowe, słodycze, przypinki, długopisy itp).
Zlecono również nagranie filmu promującego miejskie imprezy plenerowe zorganizowane w ubiegłym roku.
Opublikowana w tej formie historia będzie jeszcze długo służyła jako film promujący rydułtowskie działania.
6. KONTYNUACJA FESTIWALU GRAFFITI
W ramach rydułtowskiego festiwalu sztuki ulicznej „MurMalada”, znani nam artyści nie tylko z Rydułtów, ale
również z okolicznych miejscowości, odświeżyli w ubiegłym roku płot przy ulicy Adama Mickiewicza oraz na
terenie Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, malując nowe dzieła na betonowych przęsłach. Na
starych i wypłowiałych kompozycjach ogrodzeń, zagościły nowe kolorowe malowidła street artu.
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Streetartowcy każdorazowo udowadniają, że street art, czy graffiti to nie wandalizm, a władze naszego
miasta w pełni popierają ich działania, stale z nimi współpracując.
7. 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. Kolportaż informatora jest prowadzony przez pracownika Biura ds.
Stowarzyszeń i Promocji na terenie całego miasta, do wyszczególnionych punktów handlowych,
gastronomicznych i kulturalno-rekreacyjnych. Jak co roku, tak i 2021 zostało przeprowadzone postępowanie
ofertowe mające wyłonić drukarnię, która w satysfakcjonującej cenie będzie drukować publikację w całości
w kolorze.
8. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – FACEBOOK
Komunikacja z mieszkańcami odbywa się zarówno przez oficjalną stronę internetową Urzędu Miasta jak
i poprzez profil na portalu społecznościowym facebook. Możliwość bardzo szybkiego komunikowania treści,
powiadomień przy jednoczesnym bezpośrednim uzyskaniu odpowiedzi i interakcji z odbiorcami stanowi
bardzo cenne narzędzie do sprawowania aktualnego programu promocji. Zachęcając internautów do
aktywności społecznej w czasach pandemii, na fb systematycznie ukazywały się różne konkursy i quizy
między innymi konkurs na wykonanie projektu loga z okazji jubileuszu 30-lecia naszego miasta. Laureatów
wyróżnialiśmy wręczając im upominki za udział i ich ogromne zaangażowanie. Za informacje zamieszczane
w mediach społecznościowych i na witrynie internetowej odpowiada specjalnie do tych zadań dedykowany
pracownik Biura ds. Stowarzyszeń i Promocji.
9. KONKURS NA LOGO z OKAZJI 30-LECIA MIASTA
Jedną z form angażujących mieszkańców miasta było ogłoszenie konkursu na logo publiczności w ramach
obchodzonego w 2022 r. jubileuszu 30-lecia miasta. Mieszkańcy w dniach od 6 do 12 września mogli poprzez
stronę internetową oddać głos na najlepsze według swojego uznania logo 30-lecia samorządności Rydułtów.
Wyboru dokonywali spośród 21 propozycji zgłoszonych do konkursu. Laureatką konkursu internetowego na
logo pbliczności została Agnieszka Iwańska. Natomiast nagrodę główną w konkursie otrzymał Damian
Machnik za logo wybrane przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem burmistrza. 21 września
Burmistrz Marcin Połomski oficjalnie pogratulował zwycięzcom i wręczył nagrody laureatom konkursu
w siedzibie urzędu.
10. IMPREZY MIEJSKIE „3w1”
W ubiegłym roku, na szeroką skalę na całym świecie, jak również w Rydułtowach promowano szczepienia
przeciwko COVID-19. Od czerwca do września na terenie miasta odbywały się szczepienia podczas imprez
plenerowych pod nazwą „3W1” (zaszczep się, spisz się w NSPLiM, skonsultuj się w ramach budżetu
obywatelskiego). Zainteresowane osoby miały możliwość skorzystać ze wszystkich trzech proponowanych
działań poprzez swoje czynne uczestnictwo, równocześnie bawiąc się przy dobrej muzyce, występach
artystycznych i zabawach plenerowych.
11. KONKURS „MARKA ŚLĄSKIE”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ogłosiła 12 edycję konkursu „Marka-Śląskie”. Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne
i przedsiębiorcze tworzenie rozpoznawalnej marki Śląska, która ma wpływać na większą atrakcyjność
inwestycyjną naszego regionu. Burmistrz Miasta zgłosił do udziału w konkursie dwa wnioski tj. w dziedzinie
gospodarki firmę MICHAEL Teresa Michalik i w dziedzinie kultury Ognisko Plastyczne im. L. Konarzewskiego
Seniora. Nominowanym do w 12 edycji konkursu została firma MICHAEL Teresa Michalik. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpiło 4 września podczas XXVII Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
12. OZNACZENIE GROBU ZNAKIEM PAMIĘCI „TOBIE POLSKO”
21 października na cmentarzu przy Parafii Św. Jerzego na ul. Spokojnej miała miejsce uroczystość oznaczenia
znakiem pamięci „Tobie Polsko” grobu śp. ppor Franciszka Wity-uczestnika III Powstania Śląskiego
organizowana przez IPN w Katowicach. Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci opracowanym przez
Oddziałowe Biuro w Katowicach rozpoczęła się 5 lipca 2021 r. w dzień setnej rocznicy zakończenia III
powstania śląskiego. Znak pamięci „Tobie Polsko” ma formę proporczyka o rozmiarach ok. 20 x 8 cm
wykonanego z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokację „Tobie Polsko”, pod którą znajduje się
wizerunek orła otoczonego datami powstań.
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Podsumowanie:
Rok 2021 pomimo nadal trwającej pandemii oraz niekorzystnych warunków, które powodowały wciąż
pewne ograniczenia, udało się zorganizować całkiem sporo wydarzeń mobilizujących naszych i nie tylko
naszych mieszkańców do aktywności. Społeczeństwo zmęczone i zniecierpliwione trwającymi
obostrzeniami w czasie kolejnych fal pandemicznych, wykazało dużą aktywność w życiu kulturalnym
i społecznym naszego miasta.
Regularna promocja i informowanie mieszkańców o najnowszych wydarzeniach w mediach
społecznościowych i w gazetce „Na Ratuszu”, pozwoliły na dotarcie z wieloma nowinkami do
społeczeństwa nie tylko rydułtowskiego. Mobilne punkty szczepień, zorganizowane punkty do dokonania
samospisu w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań oraz konsultacje
społeczne w ramach kolejnej już, IV edycji budżetu obywatelskiego, a przy tym możliwość skorzystania
z rozrywki i zabawy na świeżym powietrzu, spowodowały dużą frekwencję mieszkańców z Rydułtów,
a także gmin ościennych. Organizatorzy corocznego „Lidera Przedsiębiorczości” czyli wodzisławski Cech
Rzemieślników i innych Przedsiębiorców, również nie zrezygnował z wyboru najprężniej działających
przedsiębiorców z Powiatu Wodzisławskiego, wyróżniając ich zacnym tytułem. Wspólnymi działaniami na
linii miasto – społeczeństwo udało się pokazać sukcesy w wielu działaniach, przezwyciężając
przeciwności pandemiczne.
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18. Miasta partnerskie
Miasto Rydułtowy posiada partnerów zagranicznych. Tak samo jak w latach poprzednich współpracujemy
z miastami:

Reken – Niemcy
Współpraca ze względu na panującą pandemię, utrudnienia w przemieszczaniu się i organizacji imprez
masowych była ograniczona do kontaktów online. w 2021 roku odbyły się trzy wideokonferencję z udziałem
Burmistrza Miasta Rydułtowy i władz Miasta Reken, podczas których wymieniliśmy bieżące praktyki na
temat sytuacji w miastach.

Orlova – Czechy.
Współpraca opiera głównie na spotkaniach w Rydułtowach i rewizytach w mieście partnerskim. Delegacje
wzajemnie odwiedziły się w czasie obchodów Dni Miasta Rydułtowy i Dni Miasta Orlova. Dodatkowo Orlovej
udało zorganizować się doroczną wystawę, na której zaprezentowało się rydułtowskie stowarzyszenie
harcerskie CZUWAJ. Dodatkowo miasto za pośrednictwem Rydułtowskiego Centum Kultury Feniks realizuje
projekt pn.:„To nas łączy”. Obejmuje on działania realizowane na terenie Orlovej i Rydułtów. Przyczynia się do
zacieśniania i pogłębiana kontaktów wzajemnych poprzez warsztaty kulinarne i kreatywne angażujące
uczestników po obu stronach granicy, prezentacje czeskich i polskich zwyczajów świątecznych, popularyzację
legend regionalnych i prezentację grup artystycznych działających w miasteczkach partnerskich. Do tej pory
RCK „Feniks” zrealizowało cztery z pięciu działań kluczowych przewidzianych w projekcie: „Ziemniak w roli
głównej” 28.08.21 r., „Legendy pogranicza” 14 i 20.10.21 r., „Święta w tradycji pogranicza” 4.12.21 r.,
„Wielkanoc na Śląsku i Zaolziu” 5.04.22 r. Projekt angażuje uczestników polskich i czeskich, umożliwia
wyjazdy i integrację międzynarodową oraz podtrzymuje wieloletnią przyjaźń partnerską pomiędzy Orlovą
i Rydułtowami. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Silesia
w ramach projektu Interrreg V-A Republika Czeska – Polska.

Hvidovre – Dania.
Próba współpracy jest podejmowana przy każdej możliwości wizyty partnerskiej, jednakże w większości
bezskutecznie.
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Nowością w dziedzinie współpracy zagranicznej jest współpraca z norweskim miastem Øvre Eiker.
Miasto Rydułtowy w ramach realizacji współpracy bilateralnej projektu pn. „W cieniu Szarloty – jak wydobyć
potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021, realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny” pozyskało nowego
partnera. Miasto Ovre Eiker wraz z Miastem Rydułtowy realizować będzie zapisy umowy o partnerstwie.
Związek Miasta Norweskich po otrzymaniu opisu miasta Rydułtowy od Związku Miast Polskich dobrał
norweskie miasto o zbliżonej liczbie ludności i zbliżonych uwarunkowaniach. 3 listopada odbyło się pierwsze
zapoznawcze spotkanie w trybie online. w trakcie spotkania miasta w krótkich prezentacjach przedstawiły
się, a ponadto zadeklarowały współpracę i wzajemne wizyty studyjne. 16 listopada odbyła się Konferencja
inaugurująca projek. w trakcie prelekcji zaprezentował się uczestnikom norweski partner, a także został
odtworzony film prezentujący historię, ale także aktualne oblicze Partnera Projektu Miasta Ovre Eiker. Wizyta
studyjna norweskiego partnera planowana na grudzień nie odbyła się przede wszystkim ze względu na
wybuch wojny na Ukrainie. Spotkania online odbywały się bez zakłóceń. Współpraca bilateralna realizowana
będzie w trzech obszarach: polityki senioralnej, partycypacji społecznej i środowiska. Partner Projektu
w głównej mierze świadczyć będzie usługi doradcze i eksperckie. W grudniu obydwa miasta otrzymały wzór
umowy o partnerstwie. z końcem roku rozpoczął się etap wypracowania wspólnych ustaleń w zakresie
umowy i jej załączników.
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19. Działalność górnicza na terenie miasta
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. zmienioną decyzją Ministra Środowiska w dniu 26 lutego
2021 r. w zakresie zmiany terminu ważności koncesji. W związku z powyższym, termin ważności koncesji
upływa z dniem 31 grudnia 2043 roku.
Złoże węgla kamiennego „Rydułtowy 1” położone 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 km2.
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 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 ≥105J 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.
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. W okresie intensywnych opadów atmosferycznych regularnie monitorowany jest i będzie przez
pracowników kopalni przepływ wody w rzece Nacyna w rejonie przepustu w ul. Gen. Stanisława Maczka.
Zostanie również wykonany system odprowadzenia wód powierzchniowych na bazie istniejącej
infrastruktury kanalizacyjnej. Zakończono prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem przepustu
w ciągu ulicy Stanisława Maczka w Rydułtowach. Zdemontowano płyty drogowe, ułożono prefabrykaty
żelbetowe otwarte 450x100 o klasie obciążenia A+ STANAG 150. Umocniono brzegi rzeki Nacyna na
wysokości ul. Radoszowskiej w miejscu występowania zalewisk.
2. Na bieżąco prowadzony jest monitoring dróg i sieci infrastruktury technicznej w rejonie planowanej
eksploatacji. Wystąpiły wypiętrzenia krawężników w ul. Św. Jacka, ul. Radoszowskiej, które to kopalnia
na bieżąco usuwała. Wykonano awaryjną miejscową naprawę nawierzchni drogowej w ul. O. Augustyna
Kordeckiego, Św. Jacka i Bolesława Krzywoustego.
3. Kopalnia prowadzi monitoring terenu w ulicach gdzie znajduje się kanalizacja deszczowa, sanitarna
i ogólnospławna. Stwierdzono przeciwspadek kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. 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.
4. 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.
5. 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 2021 r.
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zaistniało 112 wstrząsów pochodzenia górniczego o energii ≥ 105J. Największy wstrząs wystąpił w dniu
05.05.2021 r. i wygenerował energię 5,21x107J. Ze względu na zagrożenie zarażeniem koronawirusem
SARS- CoV-2 jak również braku zgłoszeń zagrażających zdrowiu odstąpiono od oględzin budynków
prywatnych i przeprowadzono oględziny w 8 obiektach użyteczności publicznej. W wyniku wszystkich
zaistniałych wstrząsów w roku 2021 przyjęto 25 zgłoszeń telefonicznych.
6. Na bieżąco poddawane są obserwacjom tereny w Rydułtowach, pod którymi przeprowadzona
była i obecnie 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 O. Augustyna
Kordeckiego.
7. W 2021 r. odnowienie deformacji nieciągłych w rejonie ul. O. Augustyna Kordeckiego i ul. Świętego Jacka
w Rydułtowach. w związku z powyższym, dokonano awaryjnej naprawy ww. nawierzchni oraz dokonano
napraw na nieruchomościach właścicieli (naprawa ogrodzeń, placów, wjazdów do posesji).

Podsumowanie:
W 2021 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,
Obywatelskiej, Bohaterów Warszawy, Ofiar Terroru i o. Augustyna Kordeckiego.
2. na bieżąco dokonywane były obserwacje poziomu wody w rejonie przepustu przy ul. Gen.
Stanisława Maczka.
3. w związku z odnowieniem deformacji nieciągłych w rejonie ul. o. Augustyna Kordeckiego
i ul. Świętego Jacka w Rydułtowach, dokonano awaryjnej naprawy ww. nawierzchni oraz dokonano
napraw na nieruchomościach właścicieli,
4. monitorowano osiadania w rejonie tunelu kolejowego oraz główki szyny torów objętych wpływami
eksploatacji górniczej.
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20. Klaster Energii Ziemi Wodzisławskiej
Informacje ogólne o klastrze. z inicjatywy władz samorządowych pomiędzy Miastem Rydułtowy, Miastem
Radlin, Miastem Pszów, Gminą Marklowice, Gminą Godów, Gminą Mszana, Gminą Gorzyce oraz firmą DOEKO
GROUP Sp. z o.o. (firma pełni funkcję Koordynatora Klastra) w dniu 27.10.2022 r. zawarto Porozumienie
o ustanowieniu klastra energii. Na mocy porozumienia powołano do życia klaster energii o nazwie Klaster
Energii Ziemi Wodzisławskiej. Głównym celem działalności klastra jest wytwarzanie energii, która będzie
mogła być wykorzystywana przez instytucje samorządowe (urzędy, szkoły i przedszkola, jednostki gminne)
oraz mieszkańców gmin (w ramach projektów parasolowych lub grantowych). w ramach Klastra Energii
planuje się budować farmy fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do 50 kW, instalacje prosumenckie, inne
(instalacja do karbonizacji odpadów, biogazownię). Obecnie kończone jest opracowywanie dokumentów
klastrowych: Bilans Energetyczny Klastra Energii oraz Strategia Rozwoju Klastra Energii.
Klaster energii wg przepisów prawa. Klaster energii to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami,
dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Celem klastra
energii jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła
energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu
lokalnej gospodarki. Członkami klastra energii mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe,
instytuty badawcze, jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące na obszarze objętym klastrem energii.
Skład Klastra Energii Ziemi Wodzisławskiej. Obecnie w skład Klastra Energii wchodzą Członkowie Klastra
(Członkowie Rady Założycielskiej): Miasto Rydułtowy, Miasto Radlin, Miasto Pszów, Gmina Marklowice,
Gmina Godów, Gmina Mszana, Gmina Gorzyce, firma DOEKO GROUP Sp. z o.o. (Koordynator Klastra). w dniu
11.02.22 r. odbyło się posiedzenie Rady Założycielskiej Klastra Energii, na którym podjęte zostały uchwały
w sprawie przyjęcia nowych członków Klastra Energii - Gminy Lubomia oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim. Planowane jest przyjmowanie do Klastra Energii partnerów (w
tym partnerów wytwarzających energię).
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21. SIM Śląsk Południe
25 sierpnia 2021 roku Rada Miasta Rydułtowy Uchwałą nr 33.333.2021 wyraziła zgodę na utworzenie przez
Miasto Rydułtowy spółki pod firmą SIM Śląsk Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
w Bielsku Białej, zwanej dalej „Spółką”, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na
zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Podstawowym celem gospodarczym spółki jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja.
W ramach utworzenia spółki Miasto uzyskało bezzwrotnego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa w wysokości do 3 mln złotych na tworzenie nowej spółki SIM.
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują
mieszkania z przystępnym czynszem. Na terenie gmin, które przystąpiły do spółki, powstaną budynki
wielorodzinne, w sumie ponad 1000 mieszkań na wynajmem, o korzystnym czynszu, z możliwością
wykupienia lokalu mieszkalnego na własność. Mieszkania w SIM są ofertą dla osób i rodzin nieposiadających
własnego lokum, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie
na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie. Najemcy otrzymają możliwość zamieszkania bez
konieczności zaciągania wysokiego kredytu. Umowa może jedynie obligować do wniesienia partycypacji
w wysokości do 30 proc. kosztów budowy lokalu mieszkalnego. Dla rodzin, które będą partycypować
w kosztach inwestycji, będzie również możliwość wykupienia mieszkania na własność po okresie min. 15 lat.
Miasto Rydułtowy na etapie tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Rydułtowy na lata 2021-2030
uwzględniło w działaniach uzupełniających realizację programu budowy mieszkań na terenie byłego szybu
Leon III. Zaplanowało na ten cel kwotę 3,50 mln zł na zakup gruntu. Ze względu na ograniczone środki
uniemożliwiające realizację przedsięwzięcia Miasto podjęło rozmowy aby pozyskać w/w teren w ramach art.
23 ustawy o funkcjonowaniu górnictwie węgla kamiennego od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. w grudniu
2021 roku plac składowy drewna wraz z budynkiem lampiarni i łaźni nieodpłatnie przejęty został przez
Miasto od Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, uregulowana od 19 stycznia 2021 r. w ustawie z 26 października 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jest podmiotem, którego zadaniem jest
budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu dając możliwość realizacji naszych
założeń.
SIM Śląsk Południe tworzy dziewięć gmin: Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Kuźnia
Raciborska, Radlin, Rydułtowy, Strumień, Wisła i Bielsko-Biała (każda po ok. 10,6 proc. udziałów) oraz
reprezentanci Krajowego Zasobu Nieruchomości (4 proc. udziałów).
W Radzie Nadzorczej spółki miasto Rydułtowy reprezentuje Pan Skarbnik Bernard Labusek.
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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:
 zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
 zbiorowe odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,
 eksploatacja, utrzymanie i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
 zatwierdzanie taryf dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin – członków Związku,
 prowadzenie polityki cenowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków,
 prognozowanie potrzeb w zakresie dostaw wody oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 podejmowanie działań zmierzających do zracjonalizowania zużycia wody,
 koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin –
członków Związku,
 realizacja wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gmin – członków Związku,
 występowanie o zewnętrzne środki pomocowe na realizację przedsięwzięć

2. Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce
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.
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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).

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.)

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.
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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.

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.

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);
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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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30 czerwca premier Mateusz
Morawiecki wraz z wiceministrem
Waldemarem Budą zainaugurowali
ogłaszanie laureatów konkursu
w Programie Rozwój Lokalny
finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Tego dnia
Miasto Rydułtowy znalazło się wśród
laureatów.

„Rozwój Lokalny" – wsparcie śląskich
miast z Funduszy Norweskich

Inauguracja Rozwoju Lokalnego
w Rydułtowach z przedstawicielami
Związku Miast Polskich oraz
Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej
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Inauguracja Rozwoju Lokalnego
w Rydułtowach z przedstawicielami
Związku Miast Polskich oraz
Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej

Uroczyste uruchomienie punktu Czyste
Powietrze w Rydułtowach

Rozmowy w Ministerstwie Aktywów
Państwowych nt. Zagospodarowania
terenów Leon III w Rydułtowach
będących we władaniu SRK
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Konferencja dotycząca przejęcia od
Spółki Restrukturyzacji Kopalń terenów
zlokalizowanych wokół szybu Leon III

Konferencja dotycząca przejęcia od
Spółki Restrukturyzacji Kopalń terenów
zlokalizowanych wokół szybu Leon III

Tereny zlokalizowane wokół szybu
Leon III przejmowane przez Miasto
Rydułtowy
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Sztolnia ćwiczebna na terenie przy
szybie Leon III przejmowana przez
Miasto Rydułtowy

Tereny zlokalizowane wokół szybu
Leon III przejmowane przez Miasto
Rydułtowy

Konferencja dotycząca przejęcia od
Spółki Restrukturyzacji Kopalń terenów
zlokalizowanych wokół szybu Leon III
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Zawarcie porozumienia klastrowego –
Klaster energii ziemi wodzisławskiej

Powołanie Spółki SIM Śląsk Południe
w Bielsku-Białej

Powołanie Spółki SIM Śląsk Południe w
Bielsku-Białej
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Posiedzenie sejmowej podkomisji stałej
do spraw Sprawiedliwej Transformacji w
Jastrzębiu Zdroju

Forum burmistrzów gmin górniczych
w Koninie

Wizyta w-ce Marszałka Województwa
Śląskiego w Rydułtowach na
posiedzeniu grupy roboczej do spraw
budowy drogi Racibórz – Pszczyna –
nowego śladu DW 935
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Wizyta w-ce Marszałka Województwa
Śląskiego w Rydułtowach na
posiedzeniu grupy roboczej do spraw
budowy drogi Racibórz – Pszczyna –
nowego śladu DW 935

Nowa atrakcja w Rydułtowach –
Szczęśliwe alpaki

Wojewódzkie ćwiczenia ratunkowe na
PKP i tunelu kolejowym
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13 maja 2021 – zalane ulice po burzy
błyskawicznej, niespotykanej dotychczas
nawałnicy

13 maja 2021 – zalane tereny ulicy
Radoszowskiej i Gen. Stanisław Maczka
w miejscu niecki powstałej w ciągu rzeki
Nacyny

Delegacja z gminy Słopnice (powiat
limanowski, województwo małopolskie)
na czele z Wójtem Gminy - Adamem
Sołtysem. W samym centrum Słopnic
znajduje się obelisk wykuty w kamieniu z
postacią legionisty, wykonany 90 lat
temu przez harcerzy Męskiego Hufca
Rydułtowy.
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Odwiedziny u harcerzy Hufca Rydułtowy
na obozie letnim w Jeleśni

Atrakcje dla najmłodszych podczas
Festiwalu Stowarzyszeń

Kino letnie na Machnikowcu
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28. Dni Rydułtów z Rydułtowską
Wokalistką Kamilą Krawczyk

28. Dni Rydułtów

28. Dni Rydułtów – atrakcje dla
młodzieży
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28. Dni Rydułtów – bieg o Puchar
Burmistrza

28. Dni Rydułtów – mecz Orłowa Rydułtowy

28. Dni Rydułtów – mecz Orłowa –
Rydułtowy, rozpoczęcie gry ze Starostą
w Czech
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28. Dni Rydułtów – gwiazda wieczoru
DJ CBool

28. Dni Rydułtów – gwiazda wieczoru
DJ CBool

Blaskowisko – Rydułtowska Wokalistka
Sabina Szewczyk
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Blaskowisko – pokaz służb ratunkowych

Blaskowisko – koncert Patrick The Pan

VI Cyclocross Rydułtowy
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Koncert z okazji Narodowego Święta
Niepodległości

Tablica ku pamięci osób, które uratowały
kopalnię w marcu 1945 roku oraz osób
zasłużonych dla jej rozwoju. Inicjatywa
Towarzystwa Miłośników Rydułtów

Koncert z okazji Narodowego Święta
Niepodległości – „Złoty Krzyż Zasługi”
dla pana Jana Wojaczka
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Jarmark Bożonarodzeniowy
w Rydułtowach

Oficjalne zapalenie choinki na rynku
przez najmłodszych mieszkańców

Jarmark Bożonarodzeniowy w
Rydułtowach
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40 rocznica stanu wojennego
upamiętniona w Rydułtowach

Termomodernizacja i wymiana źródła
ogrzewania w budynkach komunalnych
Miasta – ul. Barwna

Termomodernizacja i wymiana źródła
ogrzewania w budynkach komunalnych
Miasta – Osiedle Karola
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Termomodernizacja i wymiana źródła
ogrzewania w budynkach komunalnych
Miasta – ul. Barwna

Termomodernizacja i wymiana źródła
ogrzewania w budynkach komunalnych
Miasta – ul. Radoszowska
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Inwestycja pn.: „Rewitalizacja Osiedla
Karola wraz z utworzeniem miejsca
usług społecznych przy zbiorniku
wodnym Machnikowiec w Rydułtowach”

Inwestycja pn.: „Rewitalizacja Osiedla
Karola wraz z utworzeniem miejsca
usług społecznych przy zbiorniku
wodnym Machnikowiec w Rydułtowach”
– realizacja tarasu widokowego ze sceną

Termomodernizacja i wymiana źródła
ogrzewania w budynkach komunalnych
miasta – ul. Plebiscytowa
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IX Podsumowanie
Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Miasta Rydułtowy za rok 2021. Mam
nadzieję, że dokument ten w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje związane
z funkcjonowaniem naszego Miasta, czyli miejsca, które razem tworzymy, budujemy i rozwijamy. Kolejne
ciekawe wydarzenia i informacje już w roku 2022, to okrągła rocznica, czyli 30 lat samorządności oraz
kontynuacja działań związanych z rozwojem lokalnym opisanym w dokumentach PRL i PRI.

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

