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WSTĘP

Przedstawiam Państwu raport o stanie gminy Pszów za rok 2019.
Wymóg opracowania raportu wprowadziła uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 11 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz.U.
poz.130).
Niniejszy Raport o stanie Gminy Pszów stanowi podsumowanie najważniejszych działań,
organu wykonawczego-burmistrza, które miały miejsce w 2019 r., w szczególności realizacji
polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej, które miały miejsce. w 2019 r.
Zawiera on dane dotyczące aspektu funkcjonowania miasta i jego mieszkańców, prezentuje
działalność Urzędu Miasta oraz stanowi zwięzłą informację o wszystkich inicjatywach
podejmowanych przez cały rok 2019 r. w celu zapewnienia wykonywania zadań własnych
gminy w obszarach: kultury, promocji, edukacji, pomocy społecznej, infrastruktury drogowej,
gospodarki wodno-kanalizacyjnej, utrzymania czystości i systemu odbioru odpadów czy
bezpieczeństwa publicznego.
Raport nie ma być wyłącznie sprawozdaniem czy drobiazgową statystyką ale powinien
pozwolić na bezproblemowe wyciągnięcie wniosków i sformułowanie opinii, tak aby
przekonać się o mocnych i słabych stronach jednostki. W raporcie zgromadzone zostały
szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących
środki z budżetu gminy i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.
Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za ubiegły rok i jest podstawą do
obiektywnej, opartej na faktach oceny.
Mam nadzieję, że informacje zawarte w Raporcie posłużą mieszkańcom gminy do
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonalności samorządu gminnego, a także staną się
podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy.
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Pszów z lotu ptaka. Panorama miasta nocą.

I. Miasto i mieszkańcy
1.Stan ludności miasta w latach 2017-2019
Liczba mieszkańców miasta zameldowanych na pobyt stały i czasowy według stanu na dzień
31 grudnia 2019 na podstawie prowadzonego przez miasto Pszów rejestru mieszkańców
kształtowała się następująco:
Tabela 1. Mieszkańcy gminy Pszów
Rok

Liczba mieszkańców

Zameldowanych na pobyt
stały

Zameldowanych na
pobyt czasowy

2017

13 411

13 139

272

2018

13 258

12 997

261

2019

13 390

13 117

273

Po obserwowanym spadku liczby mieszkańców
odnotowano wzrost liczby mieszkańców.

w poprzednich latach, w 2019 roku
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W 2019 roku odnotowano natomiast spadek urodzeń dzieci. Miasto Pszów powitało 53
dziewczynki i 65 chłopców, łącznie 118 dzieci.
Tabela 2. Liczba urodzeń
Rok

Chłopcy

Dziewczynki

Razem urodzonych

2017

71

74

145

2018

69

66

135

2019

65

53

118

Ponownie w 2019 roku odnotowano 171 jeden zgonów, w tym 75 zgonów kobiet i 96 zgonów
mężczyzn.
Tabela 3. Liczba zgonów
Rok

Zgony kobiet

Zgony mężczyzn

Razem

2017

77

85

162

2018

83

88

171

2019

75

96

171

W 2019 roku zameldowano 394 osoby, odnotowano 537 wymeldowania oraz 134 przemeldowania na
terenie miasta.

W drodze decyzji administracyjnej dokonano 17 wymeldowania z miejsca stałego pobytu.
Wydano 226 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy.
Tabela 4. Zameldowania
Rok

zameldowania

wymeldowania

Przemeldowania na
terenie miasta
141

2017

433

560

2018

387

526

120

2019

394

537

134
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Na podstawie wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru PESEL
i Rejestru Dowodów Osobistych udostępniono dane w liczbie 214 szt.
W 2019 roku wydano 1013 dowodów osobistych.

2.Zdarzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego
W 2019 roku zarejestrowano 161 zdarzeń w tym: 23 urodzeń (za granicą ), 69 zgonów -na
terenie miasta oraz 71 małżeństw ( w tym: 17 ślubów cywilnych w lokalu USC , 51 ślubów
konkordatowych i 3 transkrypcje)
Wydano: 1850 odpisów stanu cywilnego
Sporządzono:
a) 73 zapewnień zamierzających zawrzeć związek małżeński
b) 52 wnioski na Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
c) 28 sprawozdań statystycznych dla ŚUW, GUS i Straży Granicznej
d) 8 decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk
e) 56 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
f) 5 zaświadczeń o stanie cywilnym
g) 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
Przyjęto: 8 oświadczeń o uznaniu ojcostwa
Należy zauważyć, że choć liczba zarejestrowanych zdarzeń jest taka sama jak w 2018, to
nastąpiły przesunięcia w ich strukturze. Prawie sto procent wzrosła rejestracja urodzeń, które
nastąpiły za granicami kraju, zmniejszyła się ilość zgonów na terenie miasta, natomiast
nastąpił wzrost małżeństw zawieranych w naszym urzędzie jak i ślubów konkordatowych.
W Systemie Rejestrów Państwowych zarówno w Bazie Usług Stanu Cywilnego jak i
w rejestrze PESEL dokonano:
a)
860 migracji aktów
b)
700 przypisków pod treścią aktu stanu cywilnego
c)
408 wzmianek dodatkowych
d)
732 usunięć niezgodności w bazie PESEL
e)
23 transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego
f)
27 uzupełnień aktów stanu cywilnego
g)
23 sprostowań aktów stanu cywilnego
h)
17 unieważnień aktów stanu cywilnego
Zarejestrowano 22 wyroki rozwodowe.
Porównując te dane z rokiem ubiegłym zauważamy ogólny wzrost ilości dokonanych
czynności. Skutkowało to zwiększeniem wysokości pobranych opłat skarbowych w 2019 r.
Łącznie pobrano 28 584 zł opłaty skarbowej w tym :
a) 17 941 zł – opłata za wydane odpisy
b) 5 712 zł – opłata za sporządzenie aktów małżeństwa
c) 4 931 zł – pozostałe opłaty związane z pracą USC
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Ponadto w 2019 r. zorganizowano „ Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego” dla 30 par
i przeprowadzono 41 wizyt Burmistrza Miasta w towarzystwie Kierownika USC u jubilatów
w tym zrealizowano wizytę u 100 - latki.
Tabela 5.Jubileusze i wizyty

Jubileusze i wizyty

2018

2019

Jubileusz 50- lecia Pożycia
Małżeńskiego

24

30

Wizyty u Jubilatów ogólnie
w tym :
50-lecia pożycia
małżeńskiego
60-lecie pożycia
małżeńskiego
Jubileusz 90 lat

32

41

18

19

6
8

9
12

Jubileusz 100 lat

1

3.Podmioty gospodarcze. Zezwolenia. Licencje.
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej wg stanu na dzień
31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które wskazały jako
główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Pszów obejmowała 561 w tym status
„aktywny” posiadały 450 podmioty, status „wykreślony” posiadało 31 podmioty, status
„zawieszony” 80.
W 2019 r. w Urzędzie Miasta do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej zgłoszono 47 działalności gospodarczej, natomiast wykreślono 26. Liczba
zgłoszonych zmian w prowadzeniu działalności wyniosła 250. Ponadto zgłoszono 52 fakty
zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz 29 wznowień zawieszonej
działalności.
W porównaniu do roku 2018 odnotowano spadek ilości zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych o 12 podmiotów, zmalała również liczba podmiotów o statusie „aktywny”
o 30 podmiotów.
Podmioty funkcjonujące na terenie miasta to przede wszystkim małe i średni
przedsiębiorstwa. Do wiodących branż zaliczyć należy usługi ogólnobudowlane, instalacje
elektryczne, handel, cukiernictwo i gastronomia.
Na terenie miasta Pszów w roku 2019 działały 40 punkty sprzedaży napojów alkoholowych,
w tym 24 sprzedaży detalicznej i 16 w placówkach gastronomicznych. W porównaniu do roku
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2018 nastąpił spadek ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży
detalicznej o 2 punkty oraz placówkach gastronomicznych również o 2 placówki.
W 2019 roku wydano 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach
handlowych i 6 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach
gastronomicznych oraz 7 zezwoleń jednorazowych..
Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
w placówkach handlowych i gastronomicznych wyniosły 231.283,70 zł, w tym 197.850,95 zł
ze sprzedaży detalicznej oraz 32.907,75 zł ze sprzedaży napojów alkoholowych
w placówkach gastronomicznych oraz 525,- zł z zezwoleń jednorazowych.
Tabela 6. Wpływy za korzystanie z zezwoleń na
alkoholowych
Lp.

1
2

3

4
5

6

7
8

Rodzaj zezwolenia
ze względu na
zawartość
alkoholu
Napoje alkoholowe
do 4.5% zawartości
alkoholu
Napoje alkoholowe
od 4.5% do 18%
zawartości
alkoholu
Napoje alkoholowe
powyżej 18%
zawartości
alkoholu
Napoje alkoholowe
do 4.5% zawartości
alkoholu
Napoje alkoholowe
od 4.5% do 18%
zawartości
alkoholu
Napoje alkoholowe
powyżej 18%
zawartości
alkoholu
Zezwolenia
jednorazowe
RAZEM

sprzedaż i podawanie

napojów

Łączna wartość
sprzedaży (suma) w
zł

Łączna wartość
sprzedaży (suma) w
zł

ROK 2018
108.691.76

ROK 2019
78.469.04

Punkty
detaliczne

74.587.66

66.499.38

Punkty
detaliczne

21.535.51

52.882.53

Punkty
gastronomiczne

19.318.04

13.445.56

Punkty
gastronomiczne

12.805.72

12.242.58

Punkty
gastronomiczne

8.029.98

7.219.61

875.00

525.00

245.843,67

231.283.70

Rodzaj punktu

Punkty
detaliczne

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość licencji na taxi wyniosła 8.
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II. Zarządzanie samorządowe
1.Rada Miejska
Miasto Pszów jest jednostką miejską, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem
Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miejska, natomiast organem
wykonawczym Burmistrz Miasta Pszów.
Informacje na temat Rady Miejskiej w Pszowie oraz Burmistrza Miasta znajdują się na stronie
www.bip.gmpszow.pl .

Kadencja 2018-2023
Rada Miejska w Pszowie liczy 15 radnych. W skład Rady Miejskiej wchodzą radni :

Wykaz radnych wg okręgów
Okręgi

Radni

1

Elżbieta Idziaczyk
Wojciech Kolorz
Paruzel Adam

2

Bogusław Badura
Jolanta Lis
Czesława Stramka

3

Marcin Grzenia
Marek Korzonek
Krystian Sojka

4

Jacek Kołek
Teresa Kucza
Stanisława Stawarska

5

Rafał Elsner
Marek Fibic
Jan Nikel

Pracą Rady kieruje Przewodnicząca Rady – Elżbieta Idziaczyk przy pomocy Marcina Grzeni
-Wiceprzewodniczącego.
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Stałe Komisje Rady Miejskiej w Pszowie. Stan na 31.12.2019 r.
SKŁADY OSOBOWE KOMISJI
I. KOMISJA ROZWOJU MIASTA, PLANOWANIA I BUDŻETU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KORZONEK Marek – Przewodniczący Komisji
ELSNER Rafał
FIBIC Marek
- sekretarz komisji
GRZENIA Marcin
KOLORZ Wojciech
PARUZEL Adam
SOJKA Krystian
- Z-ca przewodniczącego komisji

II. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BADURA Bogusław – Przewodniczący Komisji
ELSNER Rafał
FIBIC Marek
KOŁEK Jacek
- Z-ca przewodniczącego komisji
KUCZA Teresa
- sekretarz komisji
NIKEL Jan
STAWARSKA Stanisława

III. KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LIS Jolanta – Przewodnicząca Komisji (od 18 grudnia 2019 r.)
IDZIACZYK Elżbieta
KOŁEK Jacek
- Z-ca przewodniczącego komisji
KORZONEK Marek
KOLORZ Wojciech
STRAMKA Czesława
- sekretarz komisji

IV. KOMISJA REWIZYJNA:
1.
2.
3.
4.
5.

PARUZEL Adam – Przewodniczący Komisji
KUCZA Teresa
NIKEL Jan
STAWARSKA Stanisława - sekretarz komisji
SOJKA Krystian
- Z-ca przewodniczącego komisji

V. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
1. STRAMKA Czesława- Przewodnicząca Komisji
2. BADURA Bogusław
- Z-ca przewodniczącego komisji
3. LIS Jolanta
- sekretarz komisji
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 System elektronicznego głosowania radnych
Internetowe serwisy samorządowe są obecnie podstawowym źródłem informacji
o działaniach jednostek samorządowych jak i o planach lokalnych władz. Oprócz dostępu do
ww. informacji mieszkańcy mają możliwość śledzenia w Internecie przebiegu sesji rady
swojej gminy. Jest to idealne narzędzie do zwiększania transparentności działań organu
gminy jakim jest rada.
Transmitowanie obrad rad to doskonały i nowoczesny sposób na śledzenie działalności
organów samorządowych. Jest to dogodne rozwiązanie dla mieszkańców, gdyż każdy z nich
może z własnego domu uczestniczyć w obradach. W opinii wielu organów samorządowych
transmisje internetowe dają, możliwość łatwego śledzenia pracy organów samorządowych co
przekłada się na wzrost poczucia mieszkańców, że decyzje podejmowane przez władze nie
zapadają „za ich plecami”.
Miasto Pszów zakupiło 20 tabletów do obsługi sesji oraz system sesja.pl w Firmie ELKOMP
z Limanowej. Każdy radny otrzymał tablet, na którym za pomocą systemu sesja.pl otrzymuje
zarówno bieżące informacje na temat przebiegu sesji, jak i materiały konieczne do
przeprowadzenia głosowań.
Obsługa transmisji internetowej i utrzymanie serwera streamingowego prowadzona jest przez
Firmę AZTV (Transmisje video w Internecie) z Nowego Sącza – koszt miesięczny wynosi
244,77 zł (brutto). Zapis sesji archiwalnych oraz podgląd on-line można zobaczyć pod
adresem https://pszow.pl .

2.Burmistrz Miasta
Burmistrz Miasta sprawuje władzę wykonawczą, a do jego zadań należy realizowanie uchwał
Rady Miejskiej, kierowanie bieżącymi sprawami oraz reprezentowanie miasta na zewnątrz.
Istotna część działalności Burmistrza Miasta w obszarze realizacji zadań własnych gminy
odbywa się poprzez wydawanie zarządzeń. W roku 2019 Burmistrz Miasta wydał 300
zarządzeń. Najwięcej zarządzeń dotyczyło finansów gminy. Odnosiły się one głównie do
zmian w budżecie na 2019 r., zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz planu
finansowego gminy
Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy, Skarbnika Miasta, Sekretarza
Miasta oraz Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.
Od 2018 r, funkcję tę pełni Czesław Krzystała, który sprawuje bezpośredni nadzór nad m.in.
Urzędem Stanu Cywilnego, Pionem Ochrony, Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji
Niejawnej, Zespołem ds. zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności, Oświatą,
Inspektorem Ochrony Danych i Zespołem Obsługi Placówek Oświaty. Zastępca Burmistrza
Miasta Piotr Kowol odpowiedzialny jest za sprawy : inwestycji, ochrony środowiska,
promocji, pozyskiwanie środków unijnych, drogownictwa, sprawy społeczne oraz sprawuje
nadzór nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
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Funkcję Skarbnika Miasta do dnia 29 lutego 2019 r. pełniła Pani Jolanta Fojcik, natomiast od
1 marca 2019 r. stanowisko objęła Pani Joanna Sowa. Nadzoruje sprawy finansowe, budżetu
oraz podatków i opłat.
Sekretarzowi Miasta Alicji Nawrat podlegają sprawy organizacyjne, kadr, spraw
obywatelskich, administracji i informatyki oraz sprawuje nadzór nad instytucjami kultury:
Miejskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej i
Świetlicą Środowiskową..

3.Miejskie Jednostki Organizacyjne
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Pszów :
1. Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka- Dyrektor Renata Gerlich
2. Przedszkole nr 2 – Dyrektor Katarzyna Taszarek
3. Przedszkole nr 3 - Dyrektor Irena Pierchała
4. Szkoła Podstawowa nr 1 – Dyrektor Jacek Sowa
5. Szkoła Podstawowa nr 2 – Dyrektor Dorota Sobala
6. Szkoła Podstawowa nr 3 - Dyrektor Jolanta Handziuk
7. Szkoła Podstawowa nr 4 – Dyrektor Katarzyna Popardowska
8. Zespół Obsługi Placówek Oświaty- Dyrektor Mirela Ogrocka
9. Ośrodek Pomocy Społecznej – Anna Malinowska
10. Świetlica Środowiskowa- Dyrektor Barbara Mazurek
11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Kierownik Grzegorz Lelek
Miejskie Instytucje Kultury:
Miejski Ośrodek Kultury - Dyrektor Marek Hawel
Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - Dyrektor Stefania Sauer

4.Urząd Miasta i pracownicy
Stan zatrudnienia pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 62 pracowników. Tym
samym w porównaniu do 31 grudnia 2018 r. uległ zmniejszeniu o 1 osobę. Struktura
zatrudnienia przedstawia się następująco: 4 osoby zarządzające: Burmistrz Miasta Pszów,
Zastępca Burmistrza Miasta Pszów, Skarbnik Miasta Pszów i Sekretarz Miasta Pszów; 10
stanowisk kierowniczych; 48 stanowisk urzędniczych i 10 stanowisk obsługi i pomocniczych.
W ciągu 2019 roku zatrudniono 9 pracowników, w tym Uchwałą Rady Miejskiej. Pszów
z dnia 27 lutego 2019 r. nr IV/30/2019 powołano na stanowisko Skarbnika Miasta Pszów
Panią Joannę Sowa.
W 2019 roku rozwiązano stosunek pracy z 10 osobami, w tym z dotychczasowym
Skarbnikiem Miasta Pszów Panią Jolantą Fojcik. Spośród zwolnionych osób trzy osoby
przeszły na emeryturę.
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Tabela 7.

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety
Stan na 1.01.2019

Pełnozatrudnieni

57

47

10

Niepełnozatrudnieni

6

3

3

Przyjęci do pracy

9

Zmiany w trakcie
roku
9

Zwolnieni

10

7

Pełnozatrudnieni

55

Niepełnozatrudnieni

7

Stan na
31.12.2019
48
5

3

7
2

W 2019 r. wydatkowano z budżetu gminy na szkolenia kwotę 40.531,51 zł. Pracownicy
uczestniczyli 113 razy w szkoleniach.
Pracownicy Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, aby na zajmowanych stanowiskach
wykonywać powierzone zadania profesjonalnie, sumiennie, sprawnie i bezstronnie, a przy ich
wykonywaniu przestrzegać obowiązującego prawa. Podnoszenie kwalifikacji odbywa się
poprzez odbycie służby przygotowawczej, udział w szkoleniach zewnętrznych oraz
wewnętrznych, samokształcenie. Doskonalono metody i techniki pracy, podnoszono wiedzę
i umiejętności pracowników w celu wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych służących
podniesieniu świadczonych usług.
Każdy pracownik został zobowiązany, po odbytym szkoleniu, kursie, seminarium do
wypełnienia kwestionariusza i złożenia u bezpośredniego przełożonego, zgodnie
z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pszów Nr 0050.97.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku,
w sprawie określenia zasad prowadzenia oceny skuteczności działań podnoszących
kwalifikacje zawodowe pracowników Urzędu Miasta Pszów.
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W strukturach Urzędu wyodrębniono Biuro Obsługi Mieszkańca :
Zestawienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w Urzędzie Miasta Pszów
za rok 2019:
1) korespondencja przychodząca – 12.782,00 szt.
2) korespondencja ePuaP – 1.247,00 szt.
3) korespondencja wychodząca – 9.845 szt. na kwotę 73.822,25 zł.
W roku 2019 r. wpłynęło do Urzędu Miasta 5 skarg i 1 wniosek. Akta załatwianych spraw są
przechowywane w Sekretariacie i ewidencjonowane w elektronicznym systemie obiegu
dokumentów SOD. Wszystkie skargi i wniosek zostały załatwione. Rejestr skarg i wniosków
prowadzony jest na podstawie Zarządzenia Nr BM.0050.77.2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
Zarządzenia Nr BM.0050.120.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. Burmistrza Miasta Pszów w
sprawie organizacji przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków w Urzędzie Miasta Pszów.
Bardzo ważne i niezbędne wydaje się posiadanie narzędzi informatycznych pozwalających
nie tylko na efektywniejsze, lecz przede wszystkim sprawne zarządzanie powierzonymi
środkami. Wdrożenie systemów informatycznych pozwala osiągnąć wiele korzyści m.in.
oszczędność czasu, który do tej pory musieliśmy poświęcać na zbieranie potrzebnych danych
oraz przygotowywanie wymaganych raportów, możliwość wykorzystania raz
wprowadzonych danych do realizacji kolejnych zadań, przesyłanie zgromadzonych danych po
ich formalnym sprawdzeniu, możliwość wdrożenia podpisu kwalifikowanego w procesie
gromadzenia i zatwierdzania sprawozdań budżetowych i finansowych.
Wykorzystanie narzędzi informatycznych pozwala nam zastąpić ręczne sterowanie tam, gdzie
jest ono potrzebne, nie tylko w obszarze finansów publicznych, lecz także w każdym obszarze
naszej pracy w samorządzie, a w dobie ciągłych zmian i powszechnych wymagań
dotyczących przemyślanego zarządzania środkami publicznymi staje się koniecznością.
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Programy i licencje na stanie Urzędu Miasta - 2019 rok
Nazwa firmy

Przedmiot umowy

Referat

Nr umowy

Okres obowiązywania

Kwota do
zaangażowania

ABC PRO Sp. z o.o.

Legislator

UM

Licencja

02.01.2019 - 31.12.2019

3 075,00 zł

Agnat Sp. z o.o.

Hosting WWW

UM

CRU.097.2019

01.01.2019 - 01.01.2024

1 537,50 zł

Agnat Sp. z o.o.

Domena pszow.pl

UM

Faktura

31.08.2018 - 31.08.2019

135,30 zł

Agnat Sp. z o.o.

Domena pszów.pl

UM

Faktura

18.11.2018 - 18.11.2019

135,30 zł

AS Szepe

Umowa konserwacyjna - Koncesja, Transport

DzG

CRU.047.2019

01.01.2019 - 31.12.2019

811,80 zł

AZTV Iwona Kądziołka

Wykonanie usługi hostingu umożliwiającej relacjonowanie sesji Rady Miasta

UM

CRU.242.2018

01.01.2019 - 31.12.2020

2 937,24 zł

CLANET

Umowa serwisowa - Lokalny Rejsetr Mieszkańców

OSO

CRU.049.2091

01.01.2019 - 31.12.2019

1 722,00 zł

COMP SOFT Sp. z o.o.

Umowa serwisowa - system kadrowy MAAT

OSO

CRU.160.2019

01.07.2019 - 31.12.2019

2 038,32 zł

INFO-R

Umowa licencyjna - AMAZIS

ZS

Licencja

01.01.2019 - 31.12.2019

899,00 zł

INFO-R

Umowa licencyjna - NEMEZIS

ZS

Licencja

01.01.2019 - 31.12.2019

899,00 zł

INFO-R

Umowa licencyjna - IZYDA

ZS

Licencja

01.01.2019 - 31.12.2019

899,00 zł

INFO-R

Umowa licencyjna - CHEOPS

ZS

Licencja

01.01.2019 - 31.12.2019

565,00 zł

INFO-R

Umowa licencyjna - MINERWA

ZS

Licencja

01.07.2018 - 30.06.2019

599,00 zł

LTC

Umowa serwisowa BIP, e-Urząd

UM

CRU.016.2019

01.01.2019 - 31.12.2019

5 166,00 zł

LTC

Umowa serwisowa FINN SOD

UM

CRU.017.2019

01.01.2019 - 31.12.2019

6 150,00 zł

REKORD

Umowa serwisowa i nadzór autorski - systemy REKORD

UM

CRU.045.2019

01.01.2019 - 31.12.2019

39 409,22 zł

REKORD

Umowa licencyjna - PRZEKSZTAŁCENIA

IGK

CRU.046.2019

01.01.2019 - 31.12.2019

6 642,00 zł

REKORD

Umowa licencyjna - Inwentaryzacja i Wyposażenie

AI

CRU.150.2019

01.01.2019 - 31.12.2019

5 539,92 zł

Technologie Internetowe
S.A.

NOD32 Antivirus

UM

Licencja

15.02.2019 - 14.02.2022

4 637,10 zł

Wolters Kluwer

LEX

UM

CRU.026.2017

02.01.2017 - 31.12.2019

8 607,54 zł

ŁĄCZNIE

92 405,24 zł

 LEGALIS System Wewnętrznej Informacji Prawnej
Ze względu na kończącą się wraz z rokiem 2019 licencję na System Informacji Prawnej LEX
Firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. przystąpiono do procedury zakupu nowej licencji.
W tym celu zaproszono przedstawicieli dostępnych firm świadczących usługi z zakresu
Systemu Informacji Prawnej w celu prezentacji produktu i złożenia przez nich oferty cenowej.
Swoje produkty przedstawiły dwie firmy: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Wydawnictwo
C.H.Beck. Obydwa produkty odpowiednio LEX i Legalis podczas prezentacji wypadły bardzo
pomyślnie pod względem merytorycznym jak i technicznym. Wybrano Wydawnictwo
C.H.Beck, które zaproponowało licencję na swój produkt Legalis na 3 lata za kwotę 12 500 zł
(brutto). Dodatkowo uzyskano rozszerzenie licencji na podległe jednostki organizacyjne. Takie
rozwiązanie okazało się bardzo dobre zarówno z technicznego, jak i merytorycznego punktu
widzenia.
Legalis to System Informacji Prawnej wydawnictwa C.H.Beck stworzony z myślą o
urzędnikach. Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej,
instytucji kultury, oświaty. Zapewnia dostęp wszystkim pracownikom urzędu do kompletnej
bazy aktów normatywnych oraz orzecznictwa. Stanowi wsparcie w takich obszarach jak m.in.
postępowanie administracyjne i egzekucyjne, organizacja i ustrój urzędu, gospodarka
komunalna, finanse publiczne, zamówienia publiczne. Legalis umożliwia dostęp do bazy
prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej co zapewnia działanie jednostek
i kontrole procesu administracyjnego.
Licencja umożliwia dostęp nieograniczonej liczbie użytkowników sieci wewnętrznej
zidentyfikowanej przez jej zewnętrzny adres IP.
.
 LEGISLATOR Edytor Aktów Prawnych (wersja Premium) najpopularniejszy na
rynku edytor aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym prawidłowemu i łatwemu tworzeniu
elektronicznych aktów prawnych przystąpiono do procedury zakupu Edytor Aktów Prawnych
Legislator Premium Magic. Dzięki owocnemu spotkaniu Sekretarzy naszego regionu
z przedstawicielem firmy ABC PRO Sp. z o.o. udało nam się niemal w tej samej cenie 3 198,00
zł (brutto) co w roku poprzednim przedłużyć licencję na program Edytor Aktów Prawnych
Legislator Premium Magic i na moduł „Finanse Publiczne” oraz dodatkowo zakupić licencję na
aplikację ABC ANON w wersji jednostanowiskowej. Ta ostatnia aplikacja jest wyjątkowo
przydatna gdyż umożliwia nam w razie potrzeby w sposób automatyczny zanonimizować
dokumenty. Dzięki programowi ABC ANON jesteśmy w stanie oszczędzić nie raz długiej
i żmudnej pracy.
Posiadanie przez urząd nowoczesnych dedykowanych narzędzi
informatycznych jest
warunkiem koniecznym do znacznego usprawnienia procesu tworzenia aktów prawnych oraz
innych regulacji wewnętrznych. Równie ważne jest bowiem to w jaki sposób używamy tych
narzędzi i na ile potrafimy wykorzystać możliwości, jakie oferują. Akty prawne powinny być
tworzone przy użyciu Edytora Legislator już na etapie projektu przez pracownika
merytorycznego. Przekazanie do Biura Rady projektów uchwał od razu w postaci strukturalnej
znacznie ułatwia i usprawnia tok dalszych prac. W przypadku gdy projekty uchwał jeszcze
przed sesją miały postać XML, to ewentualne poprawki wprowadzone na sesji możemy od razu
uwzględnić w treści aktu przy użyciu EAP Legislator. Po przyjęciu aktu przewodniczący może
go podpisać i przesłać do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym czy do właściwego organu
nadzoru- wojewody czy RIO. Dzięki temu, że urząd posiada Legislator Premium, to możliwe
jest znaczące usprawnienie całego procesu tworzenia projektów uchwał i innych aktów
prawnych, obniżenie pracochłonności z tym związanej, przy równoczesnym podniesieniu
jakości ich udostępniania w internecie.

Zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników na łączną kwotę 37.833,13 zł.
Zestawienie zakupionego sprzętu i oprogramowania w roku 2019
1. Zakupione komputery stacjonarne i Notebooki na łączną kwotę 13827,99 zł brutto
lp.
1
2
3
4
5

sprzęt
komputer stacjonarny
komputer stacjonarny
Notebook
Notebook
komputer stacjonarny

kwota brutto
2329,31
2799,00
3098,99
3098,99
2501,70
13827,99

SUMA
2. Zakupione oprogramowanie biurowe na łączną kwotę 4335,24 zł brutto
lp.
1
2
5
4
3

sprzęt

kwota brutto

MS office 2019
MS office 2019
MS office 2019
Windows 10
Windows 10

999,01
999,00
1139,23
599,00
599,00
4335,24

SUMA
3. Zakupiony pozostały sprzęt biurowy na łączną kwotę 3813,00 zł brutto
lp.
1
2

sprzęt

kwota brutto

drukarka etykiet
kolektor danych - czytnik

1906,50
1906,50
3813,00

SUMA
4. Zakupione monitory za łączną kwotę 1694,55 zł Brutto
lp.
4
5
6
7

sprzęt

kwota brutto

monitor
monitor
monitor
monitor

324,39
395,08
395,08
580,00
1694,55

SUMA
5. Zakupione skanery na łączną kwotę 2692,60 zł brutto
lp.
1
2

sprzęt

kwota brutto

skaner epson
skaner plustek
SUMA

1112,60
1580,00
2692,60
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6. Zakupione programy dziedzinowe na łączną kwotę 11469,75 zł brutto
lp.
1
2
3

nazwa
Przekształcenia
Inwentaryzacja
Wyposażenie

kwota brutto

firma
REKORD SI
REKORD SI
REKORD SI
SUMA

6642,00
1383,75
3444,00
11469,75

W Urzędzie Miasta zostały przeprowadzone prace remontowe:
 wymiana okien w budynku Urzędu Miasta Nr II - kwota 45.141,00 zł.
dokonano montażu następujących urządzeń:
 w Urzędzie Stanu Cywilnego - klimatyzator ścienny – 1szt. na kwota- 2999,98 zł.
 w Biurze Rady Miejskiej – klimatyzator ścienny – 1 szt. na kwotę 3800,70 zł.
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ekologii – 1 szt. na kwotę 3800,70 zł.
Łączna kwota – 10.601,38 zł.
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III. Realizacja uchwał Rady Miejskiej
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Pszowie obradowała na
9 sesjach zwyczajnych. Rada Miejska podjęła ogółem w 2019 roku 99 uchwał, w tym 37
uchwał stanowiących akty prawa miejscowego.

Stan realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pszowie w roku 2019 przedstawia
się następująco:
Tabela 9

Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Przedmiot uchwały w sprawie:

Termin
obowiąz.

Zlec. do
wyk.

Wykonanie

1

III/13/2019

30
stycznia
2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej

z dniem podjęcia
z mocą od 1
stycznia 2019 r.

SK

wykonano

2

III/14/2019

30
stycznia
2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Pszów na rok 2019

z dniem podjęcia
(podlega
publikacji)

SK

wykonano

3

III/15/2019

30
stycznia
2019 r.

w sprawie likwidacji samorządowego
zakładu budżetowego - Zakładu
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Pszowie w celu
przekształcenia w jednostkę budżetową

z dniem podjęcia
z mocą od 1
kwietnia 2019 r.

GK

wykonano

4

III/16/2019

30
stycznia
2019 r.

w sprawie nadania statutu Zakładu
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Pszowie.

z dniem podjęcia
z mocą od 1
kwietnia 2019 r.

GK

wykonano

30
stycznia
2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023

po upływie14 dni
od dnia
ogłoszenia w
Dz.Urz.Woj.Śl.

ZOPO

wykonano

w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do
po upływie14 dni
przyznania pomocy w zakresie
od dnia
dożywiania w formie świadczenia
ogłoszenia
w
pieniężnego na zakup posiłku lub
Dz.Urz.Woj.Śl.
żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023

ZOPO

wykonano

5

6

III/17/2019

III/18/2019

30
stycznia
2019 r.
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7

III/19/2019

30
stycznia
2019 r.

8

III/20/2019

30
stycznia
2019 r.

9

III/21/2019

30
stycznia
2019 r.

10

III/22/2019

11

III/23/2019

12

III/24/2019

13

III/25/2019

30
stycznia
2019 r.

14

III/26/2019

30
stycznia
2019 r.

15

III/27/2019

od 1 września
w sprawie projektu planu sieci
2019 r. (podlega
publicznych szkół podstawowych
publikacji)
prowadzonych przez Miasto Pszów
w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów
Publicznego przedszkola nr 3 z
z dniem podjęcia
oddziałami w Pszowie

ZOPO

nieważność
uchwały
(rozstrzygnięcie
nadzorcze)

ZOPO

wykonano

w sprawie zmiany nazwy Publicznego
Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w
Pszowie

z dniem podjęcia

ZOPO

wykonano

w sprawie zmiany nazwy Publicznego
Przedszkola nr 2 w Pszowie.

z dniem podjęcia

ZOPO

wykonano

w sprawie zmiany nazwy Publicznego
Przedszkola nr 3 w Pszowie

z dniem podjęcia

ZOPO

wykonano

w sprawie założenia Przedszkola nr 4 w z dniem podjęcia
Pszowie
dotycząca zmiany uchwały nr
XXXVIII/282/2018 z dnia 28 marca
2018 r. Rady Miejskiej w Pszowie w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycielom, którym
od 1 września
powierzono stanowiska kierownicze w 2019 r. (podlega
szkołach i przedszkolach oraz
publikacji)
określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć
niektórych nauczycieli dla których
organem prowadzącym jest Miasto
Pszów
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
na czas oznaczony do 3 lat umów
z dniem podjęcia
dzierżawy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość

ZOPO

wykonano

ZOPO

wykonano

AIR

wykonano

30
stycznia
2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy części nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Pszów na
czas dłuższy niż 3 lata oraz na
z dniem podjęcia
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej
umowy

AIR

wykonano

AIR

wykonano

BM

wykonano

30
stycznia
2019 r.
30
stycznia
2019 r.
30
stycznia
2019 r.

16

III/28/2019

30
stycznia
2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie
ograniczonego prawa rzeczowego użytkowanie na nieruchomości
składającej się z działki będącej
z dniem podjęcia
własnością Skarbu Państwa w
użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta
Pszów oraz budynku stanowiącego
własność Gminy Miasta Pszów

17

IV/29/2019

27 luty
2019 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta z dniem podjęcia
Pszów
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18

IV/30/2019

27 luty
2019 r.

w sprawie powołania Skarbnika Miasta z dniem podjęcia
Pszów

19

IV/31/2019

27 luty
2019 r.

20

IV/32/2019

27 luty
2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury w Pszowie
w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2
Biblioteki Publicznej Miasta Pszów
zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej
98

IV/33/2019

27 luty
2019 r.

21

22

IV/34/2019

27 luty
2019 r.

23

IV/35/2019

27 luty
2019 r.

24

IV/36/2019

27 luty
2019 r.

25

IV/37/2019

27 luty
2019 r.

26

IV/38/2019

27 luty
2019 r.

27

IV/39/2019

27 luty
2019 r.

28

IV/40/2019

27 luty
2019 r.

29

IV/41/2019

27 luty
2019 r.

30

V/42/2019

1
kwietnia
2019 r.

zmieniająca uchwałę RM nr I/5/2018 z
dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia składów liczbowych i
osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej w Pszowie

BM

wykonano

z dniem podjęcia

BM

wykonano

z dniem podjęcia

SE

wykonano

z dniem podjęcia

BRM

wykonano

GK

wykonano

GK

wykonano

PD

wykonano

SK

wykonano

SK

wykonano

z dniem podjęcia

ZOPO

wykonano

z dniem podjęcia

ZOPO

wykonano

z dniem podjęcia

ZOPO

wykonano

z dniem podjęcia

BM

wykonano

w sprawie uchylenia uchwały RM nr
III/16/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w
z dniem podjęcia
sprawie nadania statutu Zakładu
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Pszowie
z dniem 1
kwietnia
2019 r.
w sprawie nadania statutu Zakładu
(podlega
Gospodarki Komunalnej i
publikacji)
Mieszkaniowej w Pszowie
w sprawie udzielenia poparcia
Burmistrzowi Miasta Pszów
w działaniach zmierzających
z dniem podjęcia
do uregulowania kwestii nadpłat
tytułem opodatkowania kopalnianej
infrastruktury podziemnej
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy z dniem podjęcia
Finansowej Miasta Pszów
z dniem podjęcia
(podlega
w sprawie zmian w budżecie Miasta
publikacji)
Pszów na rok 2019
zmieniająca uchwałę nr III/21/2019
Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30
stycznia 2019 r. w sprawie zmiany
nazwy Publicznego Przedszkola nr 1 im.
Misia Uszatka w Pszowie
zmieniająca uchwałę nr III/22/2019
Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30
stycznia 2019 r. w sprawie zmiany
nazwy Publicznego Przedszkola nr 2 w
Pszowie
zmieniająca uchwałę nr III/23/2019
Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30
stycznia 2019 r. w sprawie zmiany
nazwy Publicznego Przedszkola nr 3 w
Pszowie
w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pszowie
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V/43/2019

1
kwietnia
2019 r.

w sprawie określenia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Pszów w roku 2019”

z dniem podjęcia

GK

wykonano

V/44/2019

1
kwietnia
2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta
Pszów

z dniem 1 lipca
2019 r. (podlega
publikacji w Dz.
Urzęd. Woj. Śl.)

GK

wykonano

V/45/2019

1
kwietnia
2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów

z dniem 1 lipca
2019 r. (podlega
publikacji w Dz.
Urzęd. Woj. Śl.)

GK

wykonano

V/46/2019

1
kwietnia
2019 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
drogi gminnej

po upływie14 dni
od dnia
ogłoszenia w
Dz.Urz.Woj.Śl.

GK

nieważność
uchwały
(rozstrzygnięcie
nadzorcze)

V/47/2019

1
kwietnia
2019 r.

w sprawie udzielenia w 2019 roku
pomocy finansowej Powiatowi
z dniem podjęcia
Wodzisławskiemu na realizację zadań w
zakresie nadzoru budowlanego

AIR

wykonano

V/48/2019

1
kwietnia
2019 r.

SK

wykonano

37

V/49/2019

1
kwietnia
2019 r.

w sprawie dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych
z dniem podjęcia
prowadzonych przez Miasto Pszów na
rok 2019

ZOPO

wykonano

38

V/50/2019

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
z dniem podjęcia
Finansowej Miasta Pszów

SK

wykonano

39

V/51/2019

z dniem podjęcia

SK

wykonano

zmieniająca uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości na rzecz Gminy Miasta
Pszów stanowiących własność Skarbu z dniem podjęcia
Państwa w użytkowaniu wieczystym
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z
siedzibą w Bytomiu

AIR

wykonano

31

32

33

34

35

36

1
kwietnia
2019 r.
1
kwietnia
2019 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach

w sprawie zmian w budżecie Miasta
Pszów na rok 2019

z dniem podjęcia

V/52/2019

1
kwietnia
2019 r.

41

VI/53/2019

15 maja
2019 r.

w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości udzielanych w ramach
pomocy de minimis na terenie miasta
Pszów

po upływie14 dni
od dnia
ogłoszenia w
Dz.Urz.Woj.Śl.

PD

wykonano

42

VI/54/2019

15 maja
2019 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Miasta Pszów na lata 2014-2020”

z dniem podjęcia

PES

wykonano

40
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43

VI/55/2019

15 maja
2019 r.

44

VI/56/2019

15 maja
2019 r.

45

VI/57/2019

15 maja
2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia
z dniem 1 lipca
opłaty za gospodarowanie odpadami
2019 r. (podlega
komunalnymi oraz ustalenia stawki
publikacji w Dz.
opłaty
Urzęd. Woj. Śl.)
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
z dniem 1 lipca
komunalnymi od domku letniskowego 2019 r. (podlega
lub innej nieruchomości
publikacji w Dz.
wykorzystywanej na cele rekreacyjno- Urzęd. Woj. Śl.)
wypoczynkowe
w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomości na
rzecz Gminy Miasta Pszów,
stanowiących własność Skarbu Państwa z dniem podjęcia
w użytkowaniu wieczystym Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą
w Bytomiu

GK

wykonano

GK

wykonano

AIR

wykonano

46

VI/58/2019

15 maja
2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady
Miejskiej w Pszowie nr V/48/2019 z
dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

47

VI/59/2019

15 maja
2019 r.

w sprawie w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Pszów

z dniem podjęcia

SK

wykonano

48

VI/60/2019

15 maja
2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta
Pszów na rok 2019

z dniem podjęcia
(podlega
publikacji)

SK

wykonano

z dniem podjęcia

SK

wykonano

w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach

z dniem podjęcia

SK

wykonano

49

VI/61/2019

15 maja
2019 r.

50

VII/62/2019

26
czerwca
2019 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania
wobec Burmistrza Miasta

z dniem podjęcia

Przew.
RM

wykonano

51

VII/63/2019

26
czerwca
2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta Pszów za
rok 2018

z dniem podjęcia

SK

wykonano

52

VII/64/2019

26
czerwca
2019 r.

w sprawie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2018

z dniem podjęcia

SK

wykonano
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VII/65/2019

26
czerwca
2019 r.

2019 w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVIII/285/2018 z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki oraz wysokości za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Pszów

z dniem 1
września 2019 r.
(podlega
publikacji)

dyrektor
ZOPO

wykonano

VII/66/2019

26
czerwca
2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do
przedstawienia na sesji Rady Miejskiej
opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników w kadencji 2020-2023

z dniem podjęcia

SE

wykonano

VII/67/2019

26
czerwca
2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego

po upływie14 dni
od dnia
ogłoszenia w
Dz.Urz.Woj.Śl.

ZS

w trakcie
wykonywania

56

VII/68/2019

26
czerwca
2019 r.

57

VII/69/2019

26
czerwca
2019 r.

58

VII/70/2019

26
czerwca
2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta
Pszów na rok 2019

VIII/71/2019

21
sierpnia
2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Pszowie (za
bezzasadną)

60

VIII/72/2019

21
sierpnia
2019 r.

61

VIII/73/2019

21
sierpnia
2019 r.

62

VIII/74/2019

21
sierpnia
2019 r.

63

VIII/75/2019

21
sierpnia
2019 r.

53

54

55

59

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
na czas oznaczony do 3 lat kolejnej
Kierownik
z dniem podjęcia
umowy najmu, której przedmiotem jest
ZGKiM
ta sama nieruchomość
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Pszów
z dniem podjęcia

wykonano

SK

wykonano

z dniem podjęcia
(podlega
publikacji)

SK

wykonano

z dniem podjęcia

BM

wykonano

AIR

wykonano

BM

wykonano

BM

wykonano

Dyrektor
ZOPO

wykonano

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
z dniem podjęcia
kolejnych umów dzierżawy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość
w sprawie likwidacji Filii nr 2
Biblioteki Publicznej Miasta Pszów,
z dniem podjęcia
zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej
98
po upływie14 dni
od dnia
ogłoszenia w
w sprawie zmiany statutu Biblioteki
Dz.Urz.Woj.Śl.
Publicznej Miasta Pszów
dotycząca zmiany Uchwały nr
XX/147/2016 Rady Miejskiej w
Pszowie z dnia 14 września 2016 r. w
z dniem 1
sprawie określenia regulaminu
września 2019 r.
wynagradzania nauczycieli przedszkoli i
(podlega
szkół podstawowych, dla których
publikacji)
organem prowadzącym jest Miasto
Pszów
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64

VIII/76/2019

21
sierpnia
2019 r.

21
sierpnia
2019 r.

w sprawie udzielenia w 2019 roku
pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu na realizację zadania

z dniem podjęcia

GK

wykonano

w sprawie zmiany Uchwały nr
VI/61/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z
dnia 15 maja 2019 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z dniem podjęcia
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

GK

wykonano

z dniem podjęcia

SK

wykonano

w sprawie zmian w budżecie Miasta
Pszów na rok 2019

z dniem podjęcia

SK

wykonano

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Miasta Pszów
(audyt wewnętrzny)

z dniem podjęcia

Przew.
RM

wykonano

SE

wykonano

65

VIII/77/2019

66

VIII/78/2019

67

VIII/79/2019

68

IX/80/2019

69

IX/81/2019

25
września
2019 r.

w sprawie wyboru ławników na
kadencję 2020-2023

z dniem podjęcia

IX/82/2019

25
września
2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Pszów

po upływie14 dni
od dnia
ogłoszenia w
Dz.Urz.Woj.Śl.

AIR

nieważność
uchwały
(rozstrzygnięcie
nadzorcze)

IX/83/2019

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
25
zagospodarowania przestrzennego
września
Miasta Pszów, którego zakres
z dniem podjęcia
2019 r.
opracowania przedstawiono na
załączniku graficznym nr 1 do niniejszej
uchwały

AIR

wykonano

IX/84/2019

w sprawie zmiany uchwały nr
VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Pszowie
25
z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
września
z dniem podjęcia
udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej
2019 r.
Powiatowi Wodzisławskiemu na
realizację zadania

GK

wykonano

IX/85/2019

25
września
2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
z dniem podjęcia
kolejnych umów dzierżawy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość

AIR

wykonano

25
września
2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w po upływie14 dni
zakresie odbierania odpadów
od dnia
komunalnych od właścicieli
ogłoszenia w
nieruchomości i zagospodarowania tych Dz.Urz.Woj.Śl.
odpadów

GK

wykonano

70

71

72

73

74

IX/86/2019

21
sierpnia
2019 r.
21
sierpnia
2019 r.
25
września
2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Pszów
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75

IX/87/2019

25
września
2019 r.

76

IX/88/2019

25
września
2019 r.

X/89/2019

27
listopada
2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie
Miasta Pszów oraz zwolnień od tego
podatku

77

78

79

80

81

82

83

z dniem podjęcia

SK

wykonano

z dniem podjęcia

SK

wykonano

podlega
publikacji
wchodzi w życie
z dniem 1
stycznia 2020 r.

SK

wykonano

X/90/2019

27
listopada
2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
na czas oznaczony do 3 lat kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem z dniem podjęcia
jest ta sama nieruchomość (ul. M.
Konopnickiej)

AIR

wykonano

X/91/2019

27
listopada
2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
na czas oznaczony do 3 lat kolejnej
z dniem podjęcia
umowy dzierżawy, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość (ul. Ziołowa)

AIR

wykonano

X/92/2019

27
listopada
2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu
Współpracy Miasta Pszów z
z dniem podjęcia
Organizacjami Pozarządowymi na 2020
rok”

PES

wykonano

X/93/2019

27
listopada
2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
z dniem podjęcia
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020
rok

ZS

wykonano

X/94/2019

w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i sposobu jej
składania przez właścicieli
podlega
27
nieruchomości, na której znajduje się
publikacji
listopada
domek letniskowy, lub innej
wchodzi w życie
2019 r. nieruchomości wykorzystywanej na cele
z dniem 1
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz
stycznia 2020 r.
warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

GK

nieważność
uchwały
(rozstrzygnięcie
nadzorcze)

GK

wykonano

X/95/2019

27
listopada
2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Pszów
w sprawie zmian w budżecie Miasta
Pszów na rok 2019

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości na
której znajduje się domek letniskowy
lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe

podlega
publikacji
wchodzi w życie
z dniem 1
stycznia 2020 r.
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X/96/2019

27
listopada
2019 r.

w sprawie przyjęcia przez Miasto
Pszów zadania publicznego zarządzania
drogami powiatowymi położonymi w
granicach administracyjnych Miasta
z dniem podjęcia
Pszów w zakresie letniego i zimowego
utrzymania chodników dróg
powiatowych oraz utrzymania zieleni
przydrożnej w roku 2020

GK

wykonano

X/97/2019

w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVII/262/2013 w sprawie
określenia rodzaju i wysokości oraz
po upływie14 dni
27
zasad i trybu przyznawania nagród i
od dnia
listopada wyróżnień Burmistrza Miasta Pszów za
ogłoszenia w
2019 r.
osiągnięcia sportowe dla osób
Dz.Urz.Woj.Śl.
fizycznych oraz trenerów prowadzących
szkolenia zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe

PES

wykonano

X/98/2019

27
listopada
2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym z
terenu Miasta Pszów

po upływie14 dni
od dnia
ogłoszenia w
Dz.Urz.Woj.Śl.

OPS

wykonano

X/99/2019

27
listopada
2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr
XXI/155/2016 Rady Miejskiej w
Pszowie z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi
Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie

z dniem podjęcia

ZOPO

wykonano

X/100/2019

dotycząca zmiany uchwały nr
XX/147/2016 Rady Miejskiej w
podlega
Pszowie z dnia 14 września 2016 r. w
27
publikacji
sprawie określenia regulaminu
listopada
wchodzi w życie
wynagradzania nauczycieli przedszkoli i
2019 r.
z dniem 1
szkół podstawowych dla których
stycznia 2020 r.
organem prowadzącym jest Miasta
Pszów

ZOPO

wykonano

89

X/101/2019

27
listopada
2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia
Przedszkola nr 3 w Pszowie poprzez
likwidację innych lokalizacji oddziałów
z dniem podjęcia
mieszczących się w Pszowie przy ul.
Armii Krajowej 50 i ulicy Oskara
Kolberga 27

ZOPO

wykonano

90

X/102/2019

27
listopada
2019 r.

XI/103/2019

18
grudnia
2019 r.

84

85

86

87

88

91

w sprawie zmian w budżecie Miasta
Pszów na rok 2019

z dniem podjęcia

SK

wykonano

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Pszów na rok 2020

podlega
publikacji
wchodzi w życie
z dniem 1
stycznia 2020 r.

SK

wykonano
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z dniem podjęcia
z mocą od 1
stycznia 2020 r.

SK

wykonano

w sprawie zmiany Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Pszowie

z dniem podjęcia

Przew.
RM

wykonano

XI/106/2019

18
grudnia
2019 r.

w sprawie zmiany Przewodniczącego
Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych,
Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Pszowie

z dniem podjęcia

Przew.
RM

wykonano

XI/107/2019

18
grudnia
2019 r.

w sprawie dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Pszów na
rok 2020

z dniem 1
stycznia 2020 r.

ZOPO

wykonano

XI/108/2019

18
grudnia
2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w mieście Pszów na
rok szkolny 2019/2020 dla rodziców,
którym przysługuje zwrot kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
oraz rodzica do placówki oświatowej

po upływie14 dni
od dnia
ogłoszenia w
Dz.Urz.Woj.Śl.

ZOPO

wykonano

97

XI/109/2019

18
grudnia
2019 r.

.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019.

z dniem podjęcia

AIR

wykonano

98

XI/110/2019

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
z dniem podjęcia
Finansowej Miasta Pszów na 2019 r

SK

wykonano

99

XI/111/2019

SK

wykonano

92

XI/104/2019

18
grudnia
2019 r.

93

XI/105/2019

18
grudnia
2019 r.

94

95

96

18
grudnia
2019 r.
18
grudnia
2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej

w sprawie zmian w budżecie Miasta
Pszów na 2019 r

z dniem podjęcia

Wojewoda stwierdził nieważność wobec uchwał:
 Uchwała Rady Miejskiej nr III/19/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie projektu planu
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pszów w części
określonej w tytule uchwały w zakresie wyrazu „projektu” jako niezgodnej z art.39 ust.5
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia
6 marca 2019 r. nr NPII.4131.1.145.2019)
 Uchwała Rady Miejskiej nr V/46/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii drogi gminnej. (Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 9 maja 2019 r.
nr NPII.4131.1.283.2019) Uchwała unieważniona w całości. Jak wynika z dokumentów
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Miasto Pszów nie jest właścicielem wszystkich działek, przez które przebiega droga
„Sportowa”. Obecnie trwają prace nad przejęciem tych działek.
 Uchwała Rady Miejskiej nr IX/82/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów. Ponownie uchwała została podjęta,
zgodnie z zaleceniami Wojewody w dniu 29 stycznia 2020 r. tj. nr XII/117/2019 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów.
Wszystkie podjęte uchwały Burmistrz Miasta przekazał w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia
organowi nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Śląski, a w zakresie
spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały
stanowiące akty prawa miejscowego zostały poddane konsultacjom i opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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IV. Majątek i budżet miasta
1.Wykonanie dochodów i wydatków za rok 2019
Budżet Miasta Pszów na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Nr III/14/2019 Rady Miejskiej w
Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2019. Zmiany w
budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzane były dziewięcioma uchwałami Rady
Miejskiej oraz pięćdziesięcioma zarządzeniami Burmistrza Miasta.
1) Wykonanie budżetu Miasta Pszów
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

wykonanie dochodów
w tym:
1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe

wykonanie wydatków
w tym:

55 772 786,31 zł tj. 93,12 % planu po zmianach
52 209 903,35 zł tj. 95,22 % planu po zmianach
3 562 882,96 zł tj. 70,39 % planu po zmianach

61 732 628,07 zł tj. 94,80 % planu po zmianach

1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe
wynik wykonania -

deficyt budżetu

wykonane przychody
w tym:

48 641 587,14 zł tj. 94,31 % planu po zmianach
13 091 040,93 zł tj. 96,66 % planu po zmianach
5 959 841,76 zł tj. 114,06 % planu po zmianach
13 122 478,78 zł tj. 213,73 % planu po zmianach

wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych w wykonaniu wpisuje się wyliczone
wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu
budżetu Miasta na dzień 31.12.2018 r., w maksymalnej kwocie
nadwyżka z lat ubiegłych (bilans na 31.12.2018 r.)
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

7 178 987,33 zł,

718 491,45 zł,
4 735 000,00 zł,

wykonanie rozchodów finansowych, w okresie sprawozdawczym wynosi 914 856,37 zł tj. 100,00 %
planu po zmianach, w tym:
1)
krajowych pożyczek i kredytów
2)
papierów wartościowych

spłaty otrzymanych
514 856,37 zł,
wykup innych
400 000,00 zł.
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2) Realizacja dochodów budżetowych
Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu
zrealizowano w łącznej wysokości 55 772 786,31 zł, co stanowi 93,12 % do dochodów
planowanych po zmianach w tym: - dochody bieżące 52 209 903,35 zł tj. 95,22 % planu po
zmianach oraz dochody majątkowe 3 562 882,96 zł tj. 70,39 % planu po zmianach.
Struktura wykonania poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu przedstawia
się następująco:
Tabela 10

Lp.

Wyszczególnienie

I

DOCHODY WŁASNE

1

Podatki

26 601 276,00

24 512 635,29

92,15%

5 753 787,00

3 664 896,24

63,70%

4 739 671,00

2 698 391,94

56,93%

Wpływy z podatku rolnego

206 939,00

204 812,78

98,97%

Wpływy z podatku leśnego

7 570,00

7 378,89

97,48%

324 248,00

283 421,89

87,41%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

30 525,00

35 185,34

115,27%

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

55 000,00

33 518,00

60,94%

389 834,00

402 187,40

103,17%

3 256 223,00

3 208 865,21

98,55%

Wpływy z opłaty skarbowej

35 000,00

36 677,00

104,79%

Wpływy z opłaty targowej

14 600,00

12 143,50

83,17%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

244 950,00

231 284,56

94,42%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

2 486 000,00

2 481 822,74

99,83%

0

183,60

0%

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

250,00

250,00

100,00%

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz
innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z
tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

455,00

847,29

186,22%

14 107,00

14 168,50

100,44%

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

2

%
Wykonanie na dzień
wykonania
31.12.2019
planu

Plan na dzień
31.12.2019

Wpływy z opłat

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat
zniesionych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
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Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

94 460,00

70 388,10

74,52%

350 000,00

352 753,50

100,79%

0

26,42

0%

16 401,00

8 320,00

50,73%

334 698,00

312 609,04

93,40%

284 820,00

267 305,63

93,85%

7 580,00

7 580,00

100,00%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

16 578,00

15 006,76

90,52%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności

25 720,00

22 716,65

88,32%

Dochody uzyskiwane w związku z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

65 834,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

65 834,00

74 139,88

112,62%

3 003 844,00

2 941 074,94

97,91%

1 906 555,00

1 804 666,17

94,66%

17 331,00

15 197,94

87,69%

5 168,00

6 031,62

116,71%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

125 645,00

125 646,49

100,00%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów

335 599,00

385 926,73

115,00%

Wpływy z różnych dochodów

344 968,00

348 744,92

101,09%

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych
samorządowego zakładu budżetowego

235 953,00

221 233,76

93,76%

2 500,00

2 500,00

100,00%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej
Wpływy z różnych opłat

3

Dochody z majątku Gminy
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

4

5

Pozostałe dochody
Wpływy z usług
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z pozostałych odsetek

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

74 139,88 112,62%
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Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz
płatności

6

Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

II

Subwencje
Środki na uzupełnienie dochodów gmin

103,55%

1 969,00

1 971,48

100,13%

14 186 890,00

14 311 049,98 100,88%

14 024 870,00

14 157 327,00

100,94%

162 020,00

153 722,98

94,88%

11 656 510,00

11 656 510,00 100,00%
259 576,00

100,00%

7 899 807,00

7 899 807,00

100,00%

3 497 127,00

3 497 127,00

100,00%

15 958 396,28

15 423 282,72

96,65%

4 754 907,56

4 420 752,79

92,97%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie
porozumień z organami administracji rządowej

42 006,72

42 006,72

100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

1 214 703,00

1 184 493,40

97,51%

2 785,00

1 064,58

38,23%

9 943 994,00

9 774 965,23

98,30%

5 628 964,00

4 132 958,30

73,42%

610 215,00

610 171,99

99,99%

Subwencja wyrównawcza

Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w
całości przez budżet państwa w ramach programów
rządowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin), związane z
realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

IV

29 155,83

259 576,00

Subwencja oświatowa

III

28 156,00

Środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego - majątkowe

V

Dotacje oraz środki pozyskane z innych
źródeł

5 018 749,00

47 400,00

3 522 786,31

70,19%

47 400,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

37 600,00

37 600,00

100,00%

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

9 800,00

9 800,00

100,00%

59 892 546,28

55 772 786,31

93,12%

OGÓŁEM:

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów do dochodów ogółem przedstawia
się następująco:

Wykres nr 1
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Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów własnych do dochodów własnych
ogółem przedstawia się następująco:

Wykres 2

3) Realizacja wydatków budżetowych
Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w
wysokości 61 732 628,07 zł, co stanowiło 94,80 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach), w
tym:
- wydatki bieżące
48 641 587,14 tj. 94,31 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe
13 091 040,93 tj. 96,66 % planu po zmianach.
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Udział procentowy i kwotowy poszczególnych rodzajów wydatków do wydatków ogółem
przedstawia się następująco:

Wykres nr 3
W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie kształtowało się następujące:
1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 20 936 509,89 zł
co stanowi 94,89 % planu rocznego.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 9 522 398,77 zł co stanowi
88,84 % planu rocznego.
3. Wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 2 684 580,71 zł co stanowi 99,64 % planu
rocznego.
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 14 707 835,02 zł co stanowi 96,53 %
planu rocznego.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wyniosły 500 936,53 zł co stanowi 88,03 % planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane w wysokości 436 338,67 zł co stanowi 88,17 % planu rocznego.
6. Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 289 326,22 zł co stanowi 98,50 % planu
rocznego.
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Udział procentowy i kwotowy poszczególnych grup wydatków bieżących
bieżących ogółem przedstawia się następująco:

do wydatków

Wykres nr 4

Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 13 091 040,93 co stanowi 96,66 %
do wielkości zaplanowanej.
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Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:
Tabela 11
Plan
na dzień
31.12.2019

Wykonanie
na dzień
31.12.2019

41 259 554,63

39 365 722,01

95,41%

wydatki bieżące, z tego:

27 818 134,63

26 369 391,08

94,79%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

10 567 830,23

9 599 512,74

90,84%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 481 138,11

4 355 335,17

97,19%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 086 692,12

5 244 177,57

86,16%

dotacje na zadania bieżące

2 694 245,00

2 684 580,71

99,64%

14 230 838,40

13 764 553,56

96,72%

293 731,00

289 326,22

98,50%

31 490,00

31 417,85

99,77%

wydatki majątkowe, z tego:

13 441 420,00

12 996 330,93

96,69%

inwestycje i zakupy inwestycyjne

13 441 420,00

12 996 330,93

96,69%

9 300 315,00

8 968 462,09

96,43%

993 479,00

993 477,68

100,00%

719 183,73

698 677,41

97,15%

wydatki bieżące, z tego:

719 183,73

698 677,41

97,15%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

715 798,73

697 612,83

97,46%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

563 976,00

560 066,95

99,31%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

151 822,73

137 545,88

90,60%

3 385,00

1 064,58

31,45%

3 356 313,05

3 180 995,05

94,78%

wydatki bieżące, z tego:

3 356 313,05

3 180 995,05

94,78%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

3 253 862,96

3 103 678,51

95,38%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 807 499,56

2 703 892,55

96,31%

446 363,40

399 785,96

89,57%

8 497,00

4 744,91

55,84%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

93 953,09

72 571,63

77,24%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

58 222,09

44 571,63

76,55%

2 671 618,75

2 457 182,60

91,97%

wydatki bieżące, z tego:

2 671 618,75

2 457 182,60

91,97%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

2 622 746,35

2 415 389,69

92,09%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 143 332,38

1 968 899,52

91,86%

479 413,97

446 490,17

93,13%

Nazwa jednostki budżetowej
Urząd Miasta

świadczenia na rzecz osób fizycznych
obsługa długu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
dotacje na zadania inwestycyjne

Zespół Obsługi Placówek Oświaty

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa Nr 1

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa Nr 2

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

%
realizacji

__________________________________________________________________________________
RAPORT O STANIE GMINY PSZÓW za rok 2019

40

świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 037,00

5 792,91

95,96%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

42 835,40

36 000,00

84,04%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

42 835,40

36 000,00

84,04%

2 098 487,56

2 000 303,51

95,32%

wydatki bieżące, z tego:

2 098 487,56

2 000 303,51

95,32%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

2 032 694,21

1 944 332,11

95,65%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 807 441,60

1 725 645,88

95,47%

225 252,61

218 686,23

97,08%

świadczenia na rzecz osób fizycznych

17 434,40

17 398,90

99,80%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

48 358,95

38 572,50

79,76%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

48 358,95

38 572,50

79,76%

3 618 682,04

3 467 751,65

95,83%

wydatki bieżące, z tego:

3 618 682,04

3 467 751,65

95,83%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

3 548 956,48

3 410 641,63

96,10%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 097 485,78

2 981 138,03

96,24%

451 470,70

429 503,60

95,13%

6 418,00

6 250,08

97,38%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

63 307,56

50 859,94

80,34%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

56 307,56

45 679,93

81,13%

1 116 042,72

1 006 038,00

90,14%

wydatki bieżące, z tego:

1 116 042,72

1 006 038,00

90,14%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

1 112 750,72

1 002 747,83

90,11%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

916 280,72

815 615,61

89,01%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

196 470,00

187 132,22

95,25%

3 292,00

3 290,17

99,94%

1 430 244,60

1 332 938,53

93,20%

wydatki bieżące, z tego:

1 430 244,60

1 332 938,53

93,20%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

1 425 307,60

1 328 001,91

93,17%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 138 354,60

1 071 309,43

94,11%

286 953,00

256 692,48

89,45%

4 937,00

4 936,62

99,99%

2 642 144,68

2 544 992,09

96,32%

wydatki bieżące, z tego:

2 642 144,68

2 544 992,09

96,32%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

2 345 928,68

2 266 399,48

96,61%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 902 422,68

1 836 618,79

96,54%

443 506,00

429 780,69

96,91%

Szkoła Podstawowa Nr 3

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Szkoła Podstawowa Nr 4

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole Nr 1

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole Nr 2

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole Nr 3 z oddziałami

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 078,00

7 078,00

100,00%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

289 138,00

271 514,61

93,90%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

289 138,00

271 514,61

93,90%

208 040,00

184 792,65

88,83%

wydatki bieżące, z tego:

208 040,00

184 792,65

88,83%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

207 440,00

184 633,65

89,01%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

168 016,59

147 095,04

87,55%

39 423,41

37 538,61

95,22%

600,00

159,00

26,50%

2 254 289,36

2 083 404,72

92,42%

wydatki bieżące, z tego:

2 254 289,36

2 083 404,72

92,42%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

1 366 453,36

1 240 724,88

90,80%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

795 726,53

701 016,44

88,10%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

570 726,83

539 708,44

94,57%

świadczenia na rzecz osób fizycznych

887 836,00

842 679,84

94,91%

3 742 945,16

3 409 829,85

91,10%

wydatki bieżące, z tego:

3 641 445,16

3 315 119,85

91,04%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

3 581 945,16

3 265 233,40

91,16%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 241 382,12

2 069 876,48

92,35%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 340 563,04

1 195 356,92

89,17%

59 500,00

49 886,45

83,84%

wydatki majątkowe, z tego:

101 500,00

94 710,00

93,31%

inwestycje i zakupy inwestycyjne

101 500,00

94 710,00

93,31%

65 117 546,28

61 732 628,07

94,80%

Świetlica Środowiskowa

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
(ujęte wydatki od 01.04.2019 r)

świadczenia na rzecz osób fizycznych

OGÓŁEM:

2. Podatki i opłaty lokalne
Wpływy z podatku nieruchomości, rolnego i leśnego zamknęły się kwotą 2.910.583,61 zł
(58,75 % do wielkości planu).
Największym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości.
1. Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 2.698.391,94 zł, co stanowi
56,93% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:
 od osób prawnych – 644.183,08 zł (24,08% do wielkości planu); uzyskane dochody
obejmują wpływy bieżące – 629.970,08 zł oraz zaległości – 14.213 zł ,
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 od osób fizycznych – 2.054.208,86 zł (99,52% do wielkości planu); uzyskane dochody
obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 2.013.794,80 zł, a z tytułu zaległości –
40.414,06 zł.
2. Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 204.812,78 zł, co stanowi 98,97% do
wielkości planu. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:
 od osób prawnych – 3.378 zł (99,62% do wielkości planu) ; uzyskane dochody
obejmują wpływy bieżące – 3.372 zł oraz zaległości – 6 zł,
 od osób fizycznych – 201.434,78 zł (98,96% do wielkości planu) ; uzyskane dochody
obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 197.524,77 zł, a z tytułu zaległości –
3.910,01 zł.
3. Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 7.378,89 zł, co stanowi 97,46% planu
rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:
 od osób prawnych – 6.492 zł ; uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące – 6.492 zł
(96,78% do wielkości planu), a z tytułu zaległości – 0,00 zł,
 od osób fizycznych – 886,89 zł ;(102,89% do wielkości planu); uzyskane dochody
obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 874,95 zł, a z tytułu zaległości – 11,94 zł.
Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 283.421,89 zł, co stanowi
87,40% planu rocznego, w tym:
 od osób prawnych – 31.552,31 zł (100,41% do wielkości planu); uzyskane dochody
obejmują wpływy bieżące – 29.629,82 zł oraz zaległości – 1.922,49 zł,
 od osób fizycznych – 251.869,58 zł (86,01% do wielkości planu); uzyskane dochody
obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 236.779,97 zł, a z tytułu zaległości –
15.089,61 zł.
W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie transportu drogowego, radni zadecydowali o utrzymaniu stawek podatkowych na
rok 2019 na poziomie sprzed roku.
Wysokość stawek podatkowych na 2019 rok wynika z Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej
w Pszowie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie miasta Pszów oraz zwolnień od tego podatku. Stawki podwyższone
zostały średnio o 1,6% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszego Miasta w
2018 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018
roku w stosunku do I półrocza 2017 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
Stawka podatku rolnego za 2019 rok dla gruntów gospodarstw rolnych wynosiła 135,90 zł za
1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 271,80 zł za 1 ha gruntów.
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości podatkowej udzielane
są w oparciu o uznanie administracyjne, czyli przyznaną organowi podatkowemu, jakim jest
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Burmistrz Miasta, możliwość wyboru pomiędzy rozstrzygnięciem zgodnym z wnioskiem
podatnika bądź oddalającym wniosek, ale tylko w sytuacji zaistnienia określonych prawem
przesłanek. Zostały one określone w Ordynacji podatkowej, a są nimi: "ważny interes
podatnika" i "interes publiczny".
W roku 2019 Burmistrz Miasta na wniosek podatnika umorzył zaległości podatkowe z tytułu
podatku od nieruchomości jednej osobie prawnej w kwocie 536,00 zł oraz jednej osobie
fizycznej w kwocie 329 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 13 zł. Burmistrz Miasta
odmówił udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od
nieruchomości jednemu podatnikowi (osoba prawna), jednemu podatnikowi (osoba prawna)
odmówił wszczęcia postępowania.
 Działalność podatkowa
1. Wydano 6175 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego od nieruchomości,
leśny, rolny oraz na łączne zobowiązanie od osób fizycznych.
2. Sporządzono i wysłano 19 wezwań do złożenia informacji. podatkowej od osób fizycznych.
3.Sporządzono i wysłano 50 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości,
rolny, leśny od osób prawnych.
4. Sporządzono i wysłano 745 upomnień dla podatników podatku od nieruchomości dla osób
fizycznych.
5. Sporządzono i wysłano 72 upomnień dla podatników podatku od nieruchomości dla osób
prawnych.
6. Sporządzono i wysłano 320 tytułów wykonawczych dla urzędów skarbowych dla osób
fizycznych.
7. Sporządzono i wysłano 61 tytułów wykonawczych dla urzędów skarbowych dla osób
prawnych.
8. Przypisano i zweryfikowano (w ramach czynności sprawdzających) 136 deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny, leśny od os. prawnych.
9. Wydano 10 decyzji o zwrot opłaty skarbowej.

3.Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2019
Tabela 12

Zakres rzeczowy zadań
inwestycyjnych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana
wartość
na dzień
31.12.2019

Wykonanie
na dzień
31.12.2019

%
wykonania

Termin
realizacji
inwestycji

663 666,00

663 286,04

99,94%

-

100,00%

-

Lokalny transport zbiorowy

147 427,00

147 427,00
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Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i
1. zakupów inwestycyjnych na rzecz
związków gmin

147 427,00

147 427,00

100,00%

2019

Drogi publiczne wojewódzkie

9 039,00

9 038,04

99,99%

-

Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt
Budowy Drogi Głównej Południowej na
1. odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w
Rydułtowach do połączenia z ul.
Wodzisławską w Mszanie"

9 039,00

9 038,04

99,99%

300 000,00

300 000,00

100,00%

300 000,00

300 000,00

100,00%

2018
2019

207 200,00

206 821,00

99,82%

-

207 200,00

206 821,00

99,82%

Drogi publiczne powiatowe
Pomoc finansowa dot. zadania "Budowa
1. chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu
ul. Kraszewskiego w Pszowie"

Drogi publiczne gminne
Przebudowa ul. Sportowej wraz z
1. odwodnieniem i przebudową sieci
teletechnicznej

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

33 863,00

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Poprawa efektywności energetycznej
1. budynków mieszkalnych stanowiących
zasób Miasta Pszów

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

1.

74,31%

33 863,00

25 162,00

74,31%

1 399 488,00

2016
2019

2019
2022

99,69%

-

-

15 000,00

100,00%

15 000,00

15 000,00

100,00%

2019

1 388 799,00

1 384 488,00

99,69%

-

1 388 799,00

1 384 488,00

99,69%

Wzmocnienie potencjału służb
ratowniczych w Pszowie

OŚWIATA I
WYCHOWANIE

25 162,00

-

15 000,00

Udzielenie dofinansowania dla Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z
1.
przeznaczeniem na wzmocnienie
potencjału służb ratowniczych

Ochotnicze straże pożarne

74,31%

33 863,00

1 403 799,00

Komendy Powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej

25 162,00

2013
2020

35 000,00

34 439,00

98,40%

2017
2019

-
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Przedszkola
1.

Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr
3 w Pszowie - dokumentacja projektowa

GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód

35 000,00

34 439,00

98,40%

35 000,00

34 439,00

98,40%

11 373 592,00

10 935
665,89

10 745 617,00 10 319 691,56

Dofinansowanie do: budowy przyłączy
1. do kanalizacji sanitarnej, przydomowej
oczyszczalni ścieków

96,15%

2019

-

96,04%

-

24 213,00

24 212,64

100,00%

2019

10 291 309,00

10 260 689,96

99,70%

2015
2019

Budowa kanalizacji w Aglomeracji
Pszów - Etap 2

390 095,00

1 578,96

0,40%

2017
2020

4. Zakup przenośnika do załadunku osadu

40 000,00

33 210,00

83,03%

2019

512 800,00

512 800,00

100,00%

512 800,00

512 800,00

100,00%

61 500,00

61 500,00

100,00%

61 500,00

61 500,00

100,00%

2019

53 675,00

41 674,33

77,64%

-

Zagospodarowanie przestrzeni
1. publicznej poprzez budowę dwóch
placów zabaw na terenie Gminy Pszów

14 000,00

2 000,00

14,29%

2019
2020

2. Zakup wystroju świątecznego

39 675,00

39 674,33

100,00%

2019

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
2. ścieków wraz z budową kanalizacji w
Aglomeracji Pszów

3.

Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta
1. Pszów poprzez wymianę kotłów w
budynkach mieszkalnych

Zakłady gospodarki komunalnej
1. Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu

Pozostała działalność

KULTURA FIZYCZNA

33 000,00

Obiekty sportowe
1.

Budowa piłkochwytów na boisku LKS
Krzyżkowice

OGÓŁEM:

33 000,00

-

-

33 000,00

100,00%

33 000,00

33 000,00

100,00%

13 091
040,93

2019

100,00%

33 000,00

13 542 920,00

-

96,66%

2019

-
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4. Wykorzystanie zasobu mienia komunalnego
1) Gospodarka gruntami
Według stanu na dzień 31.12.2019 r., łączna powierzchnia gruntów ujętych w Ewidencji
Mienia Gminy wynosi 140,5233 ha o wartości księgowej 7 249 241,37 zł (w tym prawo
użytkowania wieczystego o pow. 9.1218 ha i wartości 1 745 729,40 zł)
Tabela 13
Lp. Klasyfikacja
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13

14

15
16

grunty orne
łąki trwałe
grunty pod rowami
grunty zadrzewione i
zakrzewione na użytkach
rolnych
nieużytki
lasy
tereny mieszkaniowe
tereny przemysłowe
inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny
niezabudowane lub w
trakcie zabudowy
tereny rekreacyjnowypoczynkowe
drogi
grunty przeznaczone pod
budowę dróg publicznych
lub linii kolejowych
grunty pod wodami
powierzchniowymi
stojącymi
tereny różne
grunty zadrzewione i
zakrzewione
Łącznie

Powierzchnia w ha
2018
2019
76,1057
76,1057
5,3685
5,3685
0,0576
0,0576

Wartość księgowa w zł
2018
2019
929 387,63
929 387,63
241 226,29
241 226,29
984
984

5,9255

5,9255

91 599,90

91 599,90

5,0913
1,1741
1,0507
1,6903
8,5721

5,0913
1,1741
1,0507
5,0863
9,7328

55 498,00
11 800,00
129 568,70
149 911,00
1 450 891,11

55 498,00
11 800,00
129 568,70
1 098 420,38
1 477 239,11

0,0686

0,0686

9 680,00

9 680,00

1,7733

1,7733

216 195,00

216 195,00

20,9094

22,9743

1 533 911,93

2 001 944,93

0,0214

0,0214

13 417,00

13 417,00

0,0221

0,0221

5 590,33

5 590,33

3,2237

3,2237

32 880,00

32 880,00

-

1,1664

-

325 775,62

131,0543

138,8423

4 872 540,89

6 641 206,89

Na wzrost powierzchni gruntu w stosunku do roku 2018 wpłynęło nieodpłatne nabycie
na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego 38 działek oraz przejęcie nieruchomości po byłej
kopalni KWK ”Anna” zgodnie z poniższym opisem.
W związku z Uchwałą z dnia 28 lutego 2018 r. Rady Miejskiej w Pszowie, która
Pszowie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na
rzecz Gminy Miasta Pszów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, w 2019 roku nastąpiło
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przejęcie nieruchomości położonych w Pszowie przy ulicach Janusza Kusocińskiego,
Bohaterów Westerplatte, Ks. Pawła Skwary w formie umowy darowizny od Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A. na rzecz Gminy Miasto Pszów – akt notarialny Rep A
nr 1 791/2019 z dnia 15 maja 2019 r. W ramach przedmiotowej umowy przejęte zostały
22 nieruchomości o łącznej powierzchni 7,3690 ha obejmujące między innymi nieruchomości
zabudowane:
1. budynkiem maszyny wyciągowej Szybu „Jan” wraz z budynkiem łaźni kobiecej nr 1
przy Szybie „Jan” oraz wieżą szybowa Szybu „Jan”,
2. budynkiem stacji ratowniczej,
3. budynkiem nadszybia Chrobry I wraz z budynkiem dławików oraz wieżą Szybu
„Chrobry”
4. budynkiem maszyny wyciągowej Chrobry I
5. budynkiem zaopatrzenia
6. budynkiem przepompowni
7. budynkiem magazynu głównego
Ponadto zostały przejęte nieruchomości niezabudowane obejmujące układ
komunikacyjny wydzielony w ramach zakładu głównego byłej kopalni KWK „Anna”, część
ulicy Janusza Kusocińskiego oraz bocznych Bohaterów Westerplatte oraz nieruchomości
obejmujące obszar po byłym szybie „Ryszard” położony przy ul. Bohaterów Westerplatte.
2) Grunty stanowiące Mienie Gminy oddane w użytkowanie wieczyste:
Tabela 14
Pow. gruntu w ha

Wartość gruntu w zł

Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2019
8.0710

1.6810

2 764 960,56

608 034,48

Na dzień 31.12.2019 r. pow. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste zmniejszyła
się w stosunku do roku 2018 o 6.3900 ha i wartość 2 156 926,00 zł. w związku
z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele
mieszkaniowe w prawo własności.
3) Budynki
Tabela 15
Lp.

Klasyfikacja

Liczba
Na dzień
31.12.2018

1

Budynki mieszkalne w tym:
- ul. Traugutta 5,
- ul. Traugutta 7,
- ul. Pszowska 565,
- ul. Ks. Pawła Skwary 6

Na dzień
31.12.2019
4

4
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2

3

4

5

Budynki przemysłowe w tym:
- Oczyszczalnia ścieków
- Budynek maszyny wyciągowej
- Budynek łaźni kobiecej nr 1 przy Szybie „Jan”
- Budynek nadszybia Chrobry I
- Budynek maszyny wyciągowej Chrobry I
- Budynek dławików
- Budynek przepompowni
- budynek magazynu głównego
- budynek zaopatrzenia
- budynek stacji ratowniczej
Budynki biurowe w tym:
- Budynek biurowy UM I,
- Budynek biurowy UM II,
- Budynek biurowy UM III,
- Budynek biurowy ZGKiM
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz
budynki kultury fizycznej w tym:
- Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury,
- Wielofunkcyjny obiekt sportowo – rekreacyjny
wraz z obiektami towarzyszącymi,
- szkoły
- przedszkola
Inne budynki niemieszkalne w tym:
- Budynek OSP Pszów,
- Budynek OSP Krzyżkowice,
- Pawilony handlowe przy ul. Romualda
Traugutta 8 i 10,
- Budynek przy ul. Janusza Kusocińskiego 5C
(PZHGP),
- Gościniec Pszowski,
- Szalety miejskie,
- budynek gospodarczy oraz wiata stadionowa
LKS Naprzód 37Krzyżkowice
- Budynek magazynu głównego
- Budynek zaopatrzenia
- Budynek stacji ratowniczej
Łącznie:

1
1
4
1
1
1
1
9

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
9

1
1

1
1

4
3
7
1
1
1

4
3
10
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

25

1
1
1
34

Budynki komunalne zostały przekazane jednostkom działającym na terenie Miasta głównie
w formie użyczenia oraz administrowania za wyjątkiem budynków nabytych od SRK w roku
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2019. Budynek przy ul. Janusza Kusocińskiego został oddany w użytkowanie Polskiemu
Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych.
4) Nieruchomości oddane w dzierżawę:
Tabela 16
Lp.

Nazwa

Powierzchnia w ha
Na dzień
31.12.2018

1

Grunty wykorzystywane na cele rolne

2

Na dzień
31.12.2019

41,3589

48,8578

Grunty pod garaże blaszane

0,0810

0,0810

3

Grunty na cele rekreacyjne

0,1500

-

4

Grunty na cele handlowe(ogródek letni, pod
pawilon handlowy)

0,0228

0,0228

5

Grunt pod stację bazową telefonii komórkowej

0,0100

0,0100

6

Część dachu

0,0004

0,0006

41,6231

48,9722

Razem

Większość umów to umowy zawarte w latach poprzednich i zawarte w roku 2019 jako
kontynuacja dzierżawy oraz dodatkowo zawarto umowę na 1,0 ha na cele rolne.
Część dzierżawców od wygaśnięcia poprzedniej umowy do zawarcia kolejnej umowy
dzierżawy, korzystała z gruntu bezumownie:
 na dzień 31.12.2018 r. pow. gruntów wykorzystywana bezumownie -7,7459 ha,
 na dzień 31.12.2019 r. pow. gruntów wykorzystywana bezumownie- 2,2736 ha
5) Najem, lokali użytkowych, gruntów, lokali mieszkalnych oraz sali na godziny:
Tabela 17
Lp.

Ilość

Ilość

Pow. w m2

Pow. w m2

Na dzień
31.12.2018

Na dzień
31.12.2019

Na dzień
31.12.2018

Na dzień
31.12.2019

12

13

904,98

829

1

1

60

60

29

29

1465,99

1465,99

7

1

-

-

Nazwa

1

Lokale użytkowe

2

Grunt (cele postojowe)

3

Lokale mieszkalne

4

Sale dydaktyczne na godziny
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6) Użyczenie:
Łączna powierzchnia użyczonych gruntów wynosi 10, 8360 ha. Grunty zostały
użyczone głównie jednostkom organizacyjnym oraz OSP, LKS i PCK. Powierzchnia
użyczonych gruntów nie zmieniła się w stosunku do roku 2018.
7) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
W roku 2019 na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 916)
wydano 270 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności dla 41 działek.
8) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych:
Tabela 18
Wyszczególnienie

Lp.

Dochody uzyskane
na dzień.
31.12.2018 r
31.12.2019 r
56 210,00
33 781,00

1.

PODATKI:

2.

- z dzierżawy i najmu
- z gruntów w wieczystym użytkowaniu
OPŁATY:

21 230,00
34 980,00
36 569,03

22 705,00
11 076,00
15 094,76

- wieczyste użytkowanie gruntów
- użytkowanie
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY
MAJĄTKU

36 481,03
88,00
51 245,00

15 006,76
88,00
7 580,00

- samochód Lublin
- sprzedaż działek
POZOSTAŁE DOCHODY:

51 245,00

3.

4.

7 580,00
3 132 496,02

3 383 401,84
- z dzierżawy i najmu
- przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności (raty)
- odsetki;
- inne (zajęcie pasa drogowego, Gościniec,
szalety, lodowisko, oczyszczalnia)
RAZEM:

327 835,02
2.069,00
16 321,45
3 037 176,37
3 527 425,87

388 142,74
22 716,65
6 894,39
2 714 742,24

3 188 951,78

Dochody podano łącznie dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Pszów.
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5. Zamówienia publiczne
Zgodnie z rejestrem zamówień publicznych za rok 2019 liczba udzielonych zamówień
w oparciu o obowiązujące w Urzędzie Miasta Zarządzenie Nr BM.0050.52.2014 Burmistrza
Miasta Pszów z dnia 8 maja 2014 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych
o wartości poniżej 30.000 euro wyniosła 630 na łączną wartość 937.344,62 zł (netto).
W oparciu o założenia komórek organizacyjnych w 2019 roku zostało przeprowadzonych
w Urzędzie 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo
zamówień publicznych na łączną kwotę 11.123.246,02 zł (brutto).
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019
Tabela 19

Lp.

1

2

Nazwa
zadania
Wzmocnienie potencjału służb
ratowniczych w Pszowie poprzez
zakup lekkiego samochodu
specjalistyczno - operacyjnego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Pszowie
Świadczenie usługi odbierania i
zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i
nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady
komunalne z terenu Miasta Pszów

Wykonawca

F.H.U. CAR-BUD
ul. Ogródkowa 1/30
20-067 Lublin

„NAPRZÓD” Sp. z o.o.
ul. Raciborska 144 B
44-280 Rydułtowy

Wartość
umowna

Termin
wykonania

294 708,00 30.06.2019 r.

Okres
gwarancji

48 mc

01.07.2019 r.
7 912 430,86
31.12.2021 r.

-

3

Konsorcjum Firm, którego
Liderem jest:
MARGO TECHNOLOGIS
Sp. z o.o.
ul. Opawska 34/2
Świadczenie ciągłe usługi ochrony
47-400 Racibórz
fizycznej mienia wyznaczonego
a Partnerem:
obszaru zabudowanego w Pszowie
Agencja ochrony osób i
mienia PHU „ALEX”
Aleksander Latocha
ul. Wolności 57
44-361 Syrynia

45 468,50

16.05.2019 r.
30.06.2019 r.

-

4

Konsorcjum Firm, którego
Świadczenie ciągłe usługi ochrony Liderem jest:
fizycznej mienia wyznaczonego
MARGO TECHNOLOGIS
obszaru zabudowanego w Pszowie Sp. z o.o.
ul. Opawska 34/2

179 939,16

01.07.2019 r.
31.12.2019 r.

-
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47-400 Racibórz
a Partnerem:
Agencja ochrony osób i
mienia PHU „ALEX”
Aleksander Latocha
ul. Wolności 57
44-361 Syrynia

5

Budowa kanalizacji sanitarnej –
ul. Michała Drzymały, ul.
Romualda Traugutta i ul. Jana
Kasprowicza w Pszowie

„SiB” S.C.Artur Błaszczyk,
Paweł Swoboda
ul. Polna 29C
44-178 Przyszowice

6

Budowa kanalizacji sanitarnej –
ul. Ks. Pawła Skwary w Pszowie

7

Budowa kanalizacji sanitarnej –
ul. Włodzimierza Majakowskiego i
ul. Kazimierza Kruczkowskiego w
Pszowie

8

Część 1 – Rejon I:
ZPUH „METAL-BUD”
ul. Wolności 132
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 44-300 Wodzisław Śl.
na terenie Miasta Pszów w sezonie
Część 2 – Rejon II:
2019/2020
PRD „EWBUD”
Ewelina Elias-Liszka
ul. Niepodległości 21
44-274 Rybnik

1 208 115,84 11.09.2020 r.

60 mc

BUDEXIM Sp. z o. o.
ul. Brzezińska 8A
44-203 Rybnik

392 504,73 11.09.2020 r.

60 mc

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych INFRAGO
mgr Dominika Ogrodowska
ul. Tulipanowa 38
44-264 Jankowice

194 170,83 31.08.2020 r.

60 mc

95 580,00

31.05.2020 r.

-

93 150,00

Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych INFRAGO
mgr Dominika Ogrodowska
ul. Tulipanowa 38
44-264 Jankowice

652 537,50 11.09.2020 r.

60 mc

MARGO TECHNOLOGIS
Świadczenie ciągłe usługi ochrony
Sp. z o.o.
10 fizycznej mienia wyznaczonego
ul. Opawska 34/2
obszaru zabudowanego w Pszowie
47-400 Racibórz

01.01.2020 r.
54 640,60
31.03.2020 r.

-

9

Budowa kanalizacji sanitarnej –
ul. Marii Konopnickiej w Pszowie
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V. Zagospodarowanie przestrzenne
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest podstawowym ogniwem systemu
planowania przestrzennego. Jedną z kategorii, które należą o zadań własnych gminy są sprawy
związane z ładem przestrzennym.
Dokumentami planistycznymi są :
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Podczas procesu gospodarowania przestrzenią uwzględnia się następujące czynniki wymagania
ładu przestrzennego, architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe wymagania ochrony
zdrowia i środowiska, bezpieczeństwo ludzi i mienia, potrzeby niepełnosprawnych, wymagania
dziedzictwa kulturowego, poszanowanie prawa własności.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gmina Miasto Pszów objęta jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, który jest opracowaniem strategicznym obejmującym obszar całego Miasta.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone Uchwałą
Nr XVII/126/99 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 listopada 1999 r., zmienione i ujednolicone
Uchwałą Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009 r.
Burmistrz Miasta Pszów planuje przystąpić do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego po zakończeniu procedury opracowywania nowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, która na dzień przygotowywania niniejszego Raportu jest na
końcowym etapie.

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jedynym aktem, który w sposób prawny
określa sposób zagospodarowania terenu. W przypadku, gdy miejscowy plan nie zostanie
uchwalony jako jego zamiennik funkcjonuje decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Cały teren Gminy Miasta Pszów ma pokrycie w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Pszów – wschód”, zatwierdzony
Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXXVIII/255/2006 z dnia 17 lutego 2006 r., ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 49 z dnia 24 kwietnia 2006 r. poz. 1399;
2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Pszów – Centrum”, zatwierdzony
Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXXVIII/256/2006 z dnia 17 lutego 2006 r., ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 49 z dnia 24 kwietnia 2006 r. poz.1400;
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3) Zmiana

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

„Pszów

-

centrum”,

zatwierdzona Uchwałą Nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 września 2011 r.,
ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 stycznia 2012 r. poz. 94;
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Pszów – Pszowskie Doły”,
zatwierdzony

Uchwałą

Rady

Miejskiej

w

Pszowie

Nr

XLIV/290/2006

z

dnia

19 września 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 125 z
dnia 31 października 2006 r. poz.3565;
5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Pszów – Krzyżkowice”,
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie Nr VIII/64/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r.,
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 128 z dnia 6 sierpnia 2007 r.
poz. 2521;
6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmujący
38 obszarów, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie Nr XII/60/2011 z dnia
21 września 2011 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2012 r.
poz. 92 dnia 11 stycznia 2012 r.;
7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmujący obszar
nr 39 przy ulicy Karola Miarki, zatwierdzony Uchwałą Nr XII/61/2011 Rady Miejskiej
w Pszowie z dnia 21 września 2011 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 stycznia 2012 r.
poz.93.
8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta dla działek 1732/153, 1734/154,
1738/155, 1733/153, 2476/154, 1739/159, położonych w obrębie Pszów k. m. 2, zatwierdzony
Uchwałą Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 15 września 2008 r., ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 218 poz. 4585 z dnia 19 grudnia 2008 r.;
9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Pszów – ul. Śląska”, zatwierdzony
Uchwałą Nr XXXVII/266/2001 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 sierpnia 2001 r., ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 80 poz. 2046;
10) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszów-Wschód” zatwierdzony
Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXIV/184/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 2 lutego 2017 r. poz. 689
11) Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Pszów, którego zakres opracowania przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej
uchwały obejmujący teren przy ul. Ignacego Kraszewskiego.
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W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie Nr XVII/127/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto
Pszów 2 listopada 2016 r. zawarło umowę z Bożeną Konieczny prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą Biuro Koordynacji Przestrzeni Architekt Bożena Konieczny z siedzibą w Świętochłowicach
na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Pszów dla obszaru obejmującego granice administracyjne Miasta Pszów. Wynagrodzenie za realizację
przedmiotu umowy wynosiło 154 980,00 zł brutto.
W 2019 roku kontynuowano prace nad opracowaniem nowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Pszów dla całego obszaru miasta, które planuje się zakończyć w pierwszej
połowie 2020 r. Opracowanie nowego planu związane jest z koniecznością dostosowania zapisów
planów do obowiązujących przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
ujednolicenie planów dla całego miasta oraz uwzględnienia aktualnego stanu zagospodarowania miasta
i potrzeb jego rozwoju. Celem zmiany planu było również umożliwienie rozwoju zabudowy
mieszkaniowej i usługowej na terenie miasta, wskazanie zasad dalszego zagospodarowania terenów
zdegradowanych działalnością górniczą (składowiska odpadów pogórniczych), a także uwzględnienie
zakończenia działalności przez KWK „Anna”.
Projekt planu wskazuje dość rozległe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wielorodzinnej i usługowej przy czym stanowić ona będzie w zdecydowanej większości rozwinięcie
zabudowy już istniejącej. Na terenie miasta Pszów zabudowa zgrupowana jest przeważnie wzdłuż
głównych ulic i nie obserwuje się tu tzw. rozlewania się zabudowy, kierunek ten jest kontynuowany
w obecnie procedowanym projekcie Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego.
Na skutek wniesionych uwag wyłączono z opracowania drogę wojewódzką nr 933, ul. Armii
Krajowej, fragment od strony południowej projektowanej obwodnicy, obszar przeznaczony pod teren
przemysłowy znajdujący się przy ulicy Romualda Traugutta, obszar przeznaczony pod teren
przemysłowy znajdujący się przy ulicy Ignacego Kraszewskiego, obszar przeznaczony pod teren
usługowy znajdujący się przy ulicy Ignacego Kraszewskiego oraz część obszaru po byłej kopalni KWK
„Anna”.

3. Gminna Ewidencja Zabytków
Od 2016 r. Gmina Miasto Pszów posiada Gminną Ewidencję Zabytków, która obejmuje 123 zabytki
nieruchome ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, rejestrze zabytków oraz włączone dodatkowo
do gminnej ewidencji zabytków. Gminna ewidencja zabytków została opracowana w 2016 r. przez
Firmę Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska z siedzibą w Poznaniu.
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Rada Miejska w Pszowie uchwałą nr XL/298/2018 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 6 czerwca 2018 r.
określiła zasady przyznawania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub objętym Gminną Ewidencją
Zabytków. Zgodnie z jej treścią, wnioski o dotację składa się do Burmistrza Miasta do 31 marca
danego roku. Dotację przyznaje Rada uwzględniając kwotę zaplanowaną w budżecie Miasta Pszów.
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VI. Ochrona Środowiska
Gmina posiada opracowane niżej wymienione dokumenty:
1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Pszów na lata 2015-2018 z perspektywą na
lata 2019-2022.
Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie nr XXXIX314/2010 z dnia 31 maja
2010 roku w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Pszówaktualizacja”.
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020.
Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie nr IX/61/2015 z dnia 24 czerwca 2015
roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata
2014-2020”.
3. Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011-2020.
Dokument przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie nr XXIV/166/2012 z dnia 24
października 2012 roku w sprawie: przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy
Miasta Pszów na lata 2011-2020”.

1.Ochrona Powietrza
Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne.
W roku 2019 udzielono 74 dofinansowań na realizację inwestycji związanej z modernizacją
systemu grzewczego, polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym,
niespełniającym wymagań klasy 5 i wyższej, z czego:
- 73 dofinansowań dotyczyło budynków jednorodzinnych i realizowane były w kwocie nie
więcej niż 7.000,00 zł/każde (tj. 70 % kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji),
- 1 dofinansowanie dotyczyło mieszkania w budynku wielorodzinnym i realizowane było
w kwocie 1.800,00 zł.
Na realizację ww. zadań w 2019 roku Gmina Miasto Pszów przeznaczyła kwotę 512.800,00 zł,
z czego:
- 490.000,00 zł pochodziło ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w formie pożyczki zwrotnej,
- 22.800,00 zł pochodziło z budżetu Gminy Miasta Pszów.
Zasady i tryb udzielania ww. dofinansowań regulowała Uchwała Rady Miejskiej w Pszowie
numer XLI/303/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na
realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego polegającego na likwidacji
źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej.
W roku 2019 na terenie Gminy Miasta Pszów przeprowadzono łącznie 57 kontroli palenisk.
Kontrole dotyczyły przestrzegania przez mieszkańców Gminy Miasta Pszów spalania paliw
stałych pod kątem odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej. Ww. kontrole były
przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta w Pszowie w asyście
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Funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pszowie. Kontrolujący byli uprawnieni do wejścia na
teren nieruchomości, przeprowadzenia badań, żądania informacji, dokumentów oraz danych
mających związek z problematyką kontroli. Podczas przeprowadzania kontroli sprawdzano
pomieszczenia piwniczne, kotłownie, miejsca składowania opału, sprawdzano także co na
chwilę przeprowadzania kontroli znajdowało się w palenisku. Przeprowadzone na terenie
Gminy Miasta Pszów w roku 2019 kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

2.Utrzymanie zieleni miejskiej
1) Wiosenne i jesienne grabienie trawników, załadunek, wywóz:
Parking 300 m2
Rynek 600 m2
Park Jordanowski 300 m2
PKS 275 m2
Szalety 122 m2
Plac zabaw Krzyżkowice 3600 m2
Straż Krzyżkowice 700 m2
Straż Pszów 100 m2
Budynki komunalne 50 m2
Gościniec Pszowski 2150 m2
ul. Jagienki 300 m2
Garaże ul. M. Konopnickiej 200 m2
ul. Traugutta (działka miejska) 793 m2
Razem: 9.490,00 m2
2) Jesienne grabienie trawników, załadunek, wywóz:
Obmiar i lokalizacja miejsc jak wyżej – 9.490,00 m2
Tabela 20 : Koszenie terenów gminnych – wartość dla jednokrotnego koszenia:
Koszenie – tereny gminne
Obmiar m2
Parking
300
Rynek
600
ul. Chrószcza
2750
parking
400
PKS
275
Szalety
122
Straż Pożarna Krzyżkowice
700
Plac zabaw Krzyżkowice
3600
Straż Pożarna Pszów
100
ul. M. Konopnickiej
1940
os. Biernackiego plac zabaw
1200
os. Biernackiego teren miejski
1400
os. Biernackiego pobocze
3606
Os. Biernackiego droga pożarowa 1320
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Hotel + lodowisko
2150
ul. Śląska
5383
ul. Kusocińskiego
2400
ul. POW
800
ul. Lipowa
1600
ul. Dygasińskiego
900
ul. Żużlowa
2300
ul. Dworska
1670
ul. Łanowa
1393
ul. Niepodległości
630
ul. Paderewskiego – tereny
1200
miejskie
ul. Traugutta boczna
700
ul. Rodakowskiego
1080
ul. Okrzei
440
ul. Dolna
745
ul. Jaskółcza
650
ul. Drzymały
350
ul. Fornalskiej
5000
Boczna Paderewskiego
2200
Boczna Staffa
2000
Schody Łukasiewicza
1200
Boczna Kraszewskiego
1000
Skarpy Stadion Krzyżkowice
1670
os. Jagienki
300
Przed Stadionem Krzyżkowice 4800
Za płyta stadionu
5950
Oczyszczalnia
17600
ul. Obrońców Pokoju
2500
ul. Krzyżowa
1020
Cegielniana
13000
ul. Śląska Łącznik (nowy)
1500
Garaże Konopnickiej
200
przepompownia
400
ul. Cisowa
400
Orlik
750
ul. Boh. Westerplatte dz. 2042/33 1400
ul. Kolberga działki
28900
ul. Traugutta – tereny gminne
1877
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ul. Sportowa
Plac zabaw obok SP2
ul. Paderewskiego (boczna)
ul. Komuny Paryskiej
ul. Majakowskiego
ul. Wolczyka (pomnik)
os. Biernackiego tereny
dodatkowe gminne
ul. Kusocińskiego tereny
dodatkowe gminne

2175
211
213
80
300
1155
113
550

Razem:

141.168,00

3) Nasadzenie i pielęgnacja kwietników:
 przygotowanie kwietników do obsady – 3-krotnie oraz obsada 2-krotna
 całoroczna pielęgnacja (odchwaszczanie, zasilanie) – 2 x w miesiącu od maja do
września
Miejsca obsady:
1. PKS – 15 m2
2. ul. Traugutta (ławki) – 1,5 m2
3. MOK Pszów – 4,4 m2
4. Staffa kwietnik- 4 m2
5. Plac zabaw Krzyżkowice, OSP Krzyżkowice – 8 m2
6. Parking obok Rynku – 2,5 m2
7. ul. Skwary – budynek komunalny – 3,2 m2
8. Mogiła Powstańców Śląskich (przy kościele) -1,5 m2
9. Szkoła Podstawowa nr 1 Pszów – 1,5 m2
10. Gimnazjum Pszów – 3,5 m2
11. Szalety Miejskie Pszów – 1 m2
12. ul. Traugutta rabaty kwiatowe , misy kwiatowe – 26,45 m2
13. SP nr 2 Pszów – 10,45 m2
Razem: 83 m2 x 2 = 166 m2

4) Całoroczna pielęgnacja różaneczników (plewienie, przycinanie)
1 x miesiąc – 310 m2 x 5 miesięcy (od maja do września)
1. ul. Traugutta – 310 m2 x 5 miesięcy = 1.550,00 m2
Razem: 1.550,00 m2
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5) Pielęgnacja żywopłotów
5-krotnie: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
Cięcie pędów niezdrewniałych:
1. OSP Krzyżkowice - 50 m2
2. ul. teren Szkoły Podstawowej Krzyżkowice – 60,06 m2
8. Plac Zabaw obok SP nr 2 - 40 m2
Żużlowa – 137,65 m2
3. ul. Krzyżowa Krzyżkowice – 75,21m2
4. ul. Traugutta – Szkoła Podstawowa nr 1 – 52,53 m2
5. ul. Traugutta (działka miejska) – 90,21 m2
6. ul. Ks. P. Skwary (teren budynku komunalnego obok OSP Pszów) – 125,61 m2
7. ul. Armii Krajowej –
Razem: 631,27 m2 x 5-krotnie = 3.156,35 m2
6) Opryski chemiczne
Tereny:
1. Rynek Pszów
2. Parking – Park Jordanowski Pszów
3. ul. Traugutta
4. ul. Śląska
5. Przed budynkiem Urzędu Miasta Pszów
6. ul. M. Konopnickiej
7. ul. Wolczyka - pomnik
8. PKS Pszów
Razem: 128.601,00 m2
7) Utrzymanie zieleni przydrożnej
Utrzymanie zieleni przydrożnej to przede wszystkim utrzymanie występującego przy drogach
drzewostanu, ale także szeroko pojęte utrzymanie terenów zielonych. W 2019 roku realizowano
wycinkę drzew, których stan zdrowotny stwarzał realne zagrożenie dla uczestników ruchu
drogowego, frezowanie pni pozostawionych w pasach drogowych po usuniętych drzewach oraz
cięcia pielęgnacyjne, koszenie mechaniczne poboczy dróg.
8) Zezwolenia na usuwanie drzew
Ilość przeprowadzonych w 2019 r. postępowań administracyjnych w sprawie złożonych
wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 31.
Ilość przeprowadzonych w 2019 r. postępowań administracyjnych w sprawie złożonych
zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew- 140.
Ilość przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie zgłoszeń drzew
stanowiących złomy i wywroty- 9.
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3. Zwierzęta
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Pszów w roku 2019 – Uchwała Rady Miejskiej
w Pszowie nr VI/43/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku.
Zadania ujęte w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt zostały określone przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) i obejmują:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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.
W 2019 roku Gmina zapewniła bezdomnym zwierzętom, w sposób ciągły miejsca
w schronisku dla zwierząt, którym było Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone
przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjna z siedzibą w Rybniku przy ul. Majątkowej 42.– koszt
usługi 31 187,88 zł.
Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt były podejmowane po zgłoszeniu
interwencji do Urzędu Miasta Pszów, a w przypadkach pogryzień lub wypadków
komunikacyjnych po interwencji Policji. Odłowieniu podlegają zwierzęta bezdomne
przebywające w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka. Odławianie
prowadzone było przez Pana Tomasza Cyrankę prowadzącego działalność pod nazwą Tomasz
Cyranka, ul. Oskara Kolberga 103, 44-370 Pszów, zadanie wykonywano z poszanowaniem
zasad humanitaryzmu, wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do
wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie
przyczynia się do ich cierpienia – koszt usługi 14 400,00 zł.
Zwierzętom chorym lub rannym, po ich przywiezieniu do Schroniska, została niezwłocznie
zapewniona pomoc weterynaryjna. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
w schroniskach dla zwierząt prowadziło na podstawie zawartej z gminą umowy schronisko.
Zabiegi sterylizacji i kastracji były przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
(Sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku,
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia oraz zwierzęta,
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub
wiek, stwierdzone przez uprawnionego lekarza weterynarii) – koszt usługi 1 353,00 zł.
W 2019 roku odłowiono i przekazano do schroniska 18 zwierząt w tym 12 psów i 6 kotów.
Z przekazanych do schroniska kotów 5 sztuk stanowił ślepy miot, który został poddany
eutanazji. Pozostałym 13 zwierzętom i zapewniono opiekę w schronisku dla zwierząt.
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W 2019 r. 4 przebywające w schronisku psy zostały odebrane przez właścicieli, 1 kot padł
z przyczyn naturalnych, poddano obligatoryjnej sterylizacji / kastracji 1 sukę oraz 3 psy.
Gmina zapewniła miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy w gospodarstwie rolnym
położonym w Pszowie przy ul. Ks. Skwary 3A. W 2018 roku nie zaszła konieczność
umieszczenia w tym gospodarstwie zwierząt.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, była realizowana była poprzez
podejmowanie interwencji w przypadkach zwierząt wymagających opieki (chorych, rannych).
Gmina zapewniła całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, którą w 2019 roku świadczył lekarz weterynarii Michał Karasek
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny „InterVet”, 44-341
Gołkowice, ul. Celna 51. W ramach tej samej umowy podmiot zapewnia utylizację zwłok
zwierząt padłych na terenach gminnych. W ramach tego zadania w 2019 r. podjęto 25
interwencji na terenie miasta. W przypadku 4 zwierząt zaszła udzielenia pomocy medycznej
leczenia zwierząt w lecznicy. W 3 przypadkach weterynarz stwierdził konieczność
bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia, w celu zakończenia jego cierpień i dokonał eutanazji.
Zwłoki 15 zwierząt padłych w wyniku zdarzeń drogowych na drogach gminnych i 3 zwierząt
poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie miasta i poddanych eutanazji
poddano utylizacji. – koszt usługi 9 080,66 zł.
Zgodnie z zapisami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Pszów w roku 2019 na realizację Programu,
przewidziano środki w wysokości 88 400,00 zł. Rzeczywisty koszt realizacji Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Pszów w roku 2019 wyniósł 56 021,54 zł.
 Dokarmianie zwierzyny łownej
Gmina Miasto Pszów wspomaga Koło Łowickie LIS w Pszowie, poprzez zakup karmy na
zimowe utrzymanie zwierzyny łownej.
W roku 2019 Gmina Miasto Pszów na realizację ww. zadania przeznaczyła kwotę 996,45 zł.
 Ochrona gatunkowa pszczół
Gmina Miasto Pszów wspomaga Koło Pszczelarzy nr 39 w Pszowie, poprzez zakup węzy
pszczelej, celem ochrony gatunkowej pszczół.
W roku 2019 Gmina Miasto Pszów na realizację ww. zadania przeznaczyła kwotę 1.399,89 zł.

4.Działania edukacyjne
Gmina Miasto Pszów jest organizatorem akcji ekologicznych.
Można do nich zaliczyć:
- Akcję „Sprzątanie świata”;
- Obchody „Dnia Ziemi”;
- konkursy o tematyce ekologicznej.
Na realizację ww. zadań w roku 2019 Gmina Miasto Pszów przeznaczyła kwotę 4.638,05 zł.
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Dodatkowo w sposób ciągły na terenie gminy prowadzona jest edukacja ekologiczna,
informacyjna oraz edukacyjna, omawiająca zagrożenia wynikające ze spalania odpadów na
nieruchomościach, poprawnego spalania węgla kamiennego w kotłach oraz zagadnień
związanych z szeroko rozumianą ochroną powietrza atmosferycznego.

VII. Gospodarka Komunalna
1. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1) Realizacja zadań gminy określonych w art.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi na terenie gminy:
Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie w 2019
roku były dwukrotnie dostosowywane do zmieniającego się ustawodawstwa.
Pierwsza zmiana w zasadach funkcjonowania systemu podyktowana była koniecznością
dostosowania do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz
z wygaśnięciem z dniem 30.06.2019 r. umowy nr CRU.136.2017 zawartej z „Naprzód” sp.
z o.o..
Zgodnie z przepisem art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić
zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
o których mowa w art. 6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie
tych odpadów. W pierwszej połowie 2019 roku usługa była świadczona na podstawie
zamówienia na odbieranie i zagospodarowanie odpadów obejmującego okres od 1 lipca 2017 r.
do 30 czerwca 2019 r. umowa CRU.136.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku zawarta
z „Naprzód” Sp z o. o. z siedzibą w Rydułtowach, ul. Raciborska 144b, wartość umowy brutto:
3 539 808,00 zł (w tym za 2019 rok: 884 952,00 zł).
Celem zapewnienia obsługi gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych przygotowano uwzględniające zmiany prawa zamówienie publiczne i w lutym
2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na świadczenie usługi odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Miasta Pszów (Numer
referencyjny: AIR.271.2.2019).
Podjęte także zostały następujące uchwały, w których dostosowano zasady funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów:
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- uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pszów,

- uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Po dostosowaniu zmienił się sposób zbierania papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych (odpady gromadzone wcześniej w pojemniku/worku czerwonym po
zmianie rozdzielone zostały na dwie frakcje: papier – pojemnik niebieski i metal, tworzywa
sztuczne i opakowania wielomateriałowe – pojemnik żółty), dodatkowo wprowadzono odbiór
odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości, oraz zwiększono częstotliwość odbioru
bioodpadów w okresie od kwietnia do października.
Po rozstrzygnięciu przetargu na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, z terenu Miasta Pszów zawarto na świadczenie tej usługi umowę
z „Naprzód” Sp z o. o. z siedzibą w Rydułtowach, ul. Raciborska 144b. Umowa
nr CRU.194.2019 z dnia 16 maja 2019 roku obejmuje okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia
2021 r. zawarta, wartość umowy brutto: 7 912 430,86 zł (w tym za 2019 rok: 1 582 486,20 zł).
Skalkulowano ponownie koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
Z przeprowadzonej kalkulacji wynikało, że obowiązuje dotychczas stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami nie gwarantują finansowania systemu w związku z tym podjęto
uchwały:
- uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

- uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Pszów po wprowadzonych
zmianach kształtował się w następujący sposób:
1. Z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjnowypoczynkowe odbierane są wszystkie powstałe na nieruchomości odpady
komunalne gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów.
2. Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odbierane są
odpady komunalne gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów,
zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Nieruchomość, z uwzględnieniem jej rodzaju, zostaje wyposażona w następujące urządzenia
przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów:
1) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki papieru i tektury,
2) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki szkła,
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3) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki plastiku, metalu,
i opakowań wielomateriałowych,
4) worki lub pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji,
5) pojemniki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu paleniskowego
o pojemności:
1) 0,12 m3 dla zabudowy jednorodzinnej,
2) 0,24 m3 dla zabudowy wielolokalowej będącej w zasobach wspólnot mieszkaniowych
i osób fizycznych,
3) 1,10 m3 dla zabudowy wielolokalowej będącej w zasobach spółdzielni mieszkaniowych.
4. Zapewnione jest minimalne wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej wyposażone zostają w pojemniki
o minimalnej wymaganej pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Pszów,
b) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielolokalowej wyposażone zostają w pojemniki
zgodnie ze złożonym do Urzędu Miasta Pszów zapotrzebowaniem przedstawionym przez
zarządcę budynku,
c) nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne wyposażone zostają
w pojemniki zgodnie z danymi wynikającymi z przedłożonej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest prowadzone
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.
6. Odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie jest
prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
szkło, papier i tektura, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady kuchenne
ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, popiół paleniskowy.
7. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych jest prowadzone z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjnowypoczynkowe - co 2 tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz 1 raz
w miesiącu w okresie listopad - marzec
2) w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne 1 raz w tygodniu,
3) w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe - 3 razy
w tygodniu,
4) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - z częstotliwością dostosowaną do
zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości ilości powstających odpadów, nie
częściej jednak niż:
a) jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez nie więcej niż 10 osób - 1 raz na 2 tygodnie;
b) jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez więcej niż 10 osób - 1 raz w tygodniu.
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8. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych jest prowadzone z następującą częstotliwością:
1. w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjnowypoczynkowe:
1) papier i tektura - 1 raz w miesiącu,
2) szkło - 1 raz w miesiącu,
3) plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 1 raz na tydzień w okresie kwiecień październik oraz 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec,
5) odpady zielone - 1 raz na tydzień w okresie kwiecień - październik oraz 1 raz
w miesiącu w okresie listopad - marzec,
6) popiół paleniskowy - 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec, oraz 1 raz na 2
miesiące w okresie od maja do września,
7) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku
w okresie od lipca do października na złożone do Urzędu Miasta Pszów zgłoszenie
osobiste lub telefoniczne, według harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający
odpady,
2. w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez gminę, wspólnoty mieszkaniowe i osoby
fizyczne:
1) papier i tektura - 1 raz w tygodniu,
2) szkło - 1 raz w tygodniu,
3) plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu,
4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 1 raz w tygodniu,
5) odpady zielone - 1 raz w tygodniu,
6) popiół paleniskowy - 1 raz w tygodniu,
7) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu,
3. w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe:
1) papier i tektura - 1 raz w tygodniu,
2) szkło - 1 raz w tygodniu,
3) plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 2 razy w tygodniu,
4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 3 razy w tygodniu,
5) odpady zielone - 1 raz w tygodniu,
6) popiół paleniskowy - 1 raz w tygodniu,
7) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu.
4. od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
1) papier i tektura - 1 raz w miesiącu,
2) szkło - 1 raz w miesiącu,
3) plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 1 raz na tydzień w okresie kwiecień październik oraz 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec,
5) odpady zielone - 1 raz na tydzień w okresie kwiecień - październik oraz 1 raz w
miesiącu w okresie listopad - marzec,
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6) popiół paleniskowy - 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec, oraz 1 raz na 2
miesiące w okresie od maja do września,
7) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz do roku
w okresie od lipca do października na złożone do Urzędu Miasta Pszów zgłoszenie
osobiste lub telefoniczne, według harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający
odpady.

Kolejna zmiana w zasadach funkcjonowania systemu podyktowana była faktem, iż w dniu
6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1579).
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, rady gmin obowiązane są dostosować uchwały
wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy, na podstawie przepisów ustawy zmienianej do
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu nadanym ustawą
zmieniającą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Jednocześnie w art. 10 ustawy zmieniającej zapisano, że ryczałtowa stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określona w uchwale wydanej przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy zmienianej, wyższa niż 10%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za rok od
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, obowiązuje do dnia wejścia w życie
uchwały wydanej na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy zmienianej, nie dłużej niż do dnia 31
grudnia 2019 r.. Ponieważ podjęta w uchwale Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia
15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe stawka w kwocie 264,00 zł była wyższa niż 10% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, z mocy ustawy obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. podjęto
uchwałę Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 listopada 2019 r. określającą
wysokość tej opłaty w kwocie 169,00 zł od dnia 1 stycznia 2020 r.
Nowelizacją ustawy rozszerzono także katalog odpadów, które gmina jest obowiązana
przyjmować od mieszkańców w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych o odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. W
dniu 25 września 2019 r. Rada Miejska w Pszowie podjęła uchwałę nr IX/86/2019 w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w której
uwzględniono już ten odpad.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do tworzenia
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców. Miasto Pszów zorganizowało gminny punkt
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gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, który znajduje się przy
ul. Romualda Traugutta 101 w Pszowie. Punkt ten zapewnia mieszkańcom pełny zakres obsługi
przewidzianej w ustawie, nie jest to jednak PSZOK, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6
ustawy.
PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Romualda Traugutta 101 w Pszowie i jest czynny w
następujących dniach i godzinach z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:
wtorek od 900 do 1400, czwartek od 1300 do 1800, sobota 1100 do 1700.
Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na
terenie Miasta Pszów, przyjmowane są następujące frakcje zbieranych selektywnie odpadów
komunalnych:
- szkło, papier i tektura, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia, odpady
kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone, zużyte opony z samochodów osobowych – w ilości
do 4 sztuk na jedną dostawę, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, chemikalia w tym farby i lakiery, zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane leki,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi,
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnie wykonywanych prac remontowych
i budowlanych wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady komunalne - w ilości do 1 m3
na jedną dostawę w przypadku materiału budowlanego pochodzącego z remontu lub rozbiórki, lub
w ilości 3 sztuk w przypadku elementów wyposażenia takich jak okna, drzwi, wanny, umywalki,
brodziki, kabiny prysznicowe itp.,
- popioły i żużle z palenisk domowych.

PSZOK nie przyjmuje azbestu i odpadów zawierających azbest, opon z samochodów
ciężarowych, koparek, maszyn rolniczych, części samochodowych, odpadów z remontów,
powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe,
który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa, niebędących odpadami komunalnymi odpadów
pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej, lub z likwidacji takiej
działalności, odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet (co uniemożliwia ich
identyfikację), odpadów płynnych w nieszczelnych (cieknących) pojemnikach,
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Zgodnie z przepisami określonymi w art 9b ustawy Burmistrz prowadzi Rejestr działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W 2019 roku nie dokonano wpisów nowych podmiotów, nie dokonano zmian wpisów ani nie
dokonano skreślenia wpisów w rejestrze działalności regulowanej. Na dzień 31.12.2019 roku
w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości jest wpisane 11 podmiotów.
 Finansowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
__________________________________________________________________________________
RAPORT O STANIE GMINY PSZÓW za rok 2019

70

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny zostać pokryte z opłaty
pobieranej od właścicieli nieruchomości. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wprawdzie nie przewidują możliwości dotowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi przez gminę, ale równocześnie nie zabraniają gminie dotowania
systemu, jeśli ma na to środki.
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Ponadto w art. 6r ust. 2a i 2b tejże ustawy zapisano, że z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki
lub worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymywania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz koszty usunięcia
odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wydatki wykonane przez Miasto Pszów, związane z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
w 2019 r. wyniosły 2 519 707,11 zł.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, która obowiązywała do 30 czerwca 2019 r.
została określona w uchwale nr XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 7 czerwca
2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty oraz w uchwale nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia
28 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Natomiast wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami,
która obowiązywała od 1 lipca 2019 r. została określona w uchwale nr VI/55/2019 Rady
Miejskiej w Pszowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, oraz uchwale nr
VI/56/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Terminy płatności opłaty zostały określone uchwałą nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały
określone w uchwale nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 października
2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z późn. zm. oraz w uchwale nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Pszowie
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z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku.
W 2019 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano dochody
w kwocie 2 468 704,35 zł w tym: wpływy z samej opłaty: 2 454 379,19 zł dochodów z tytułu
opłaty za 2019 rok oraz podlegające zwrotowi lub zarachowaniu na rok 2020 nadpłaty
w kwocie 8 194,11 zł; wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1 601,66 zł; wpływy
z tytułu pokrycia kosztów upomnienia 4 529,39 zł. W wymienionej powyżej kwocie dochodów
ujęto także uzyskaną w wyniku egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe (na podstawie
tytułów wykonawczych wystawionych w 2019 roku i latach poprzednich). Zaległości w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 127 235,04 zł.
Ponadto do budżetu w 2019 roku wpłynęły środki z tytułu naliczonych przedsiębiorcy
odbierającemu odpady z terenu gminy kar umownych w wysokości 5 500,00 zł oraz 139,39 zł
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tych kar.

2) Realizacja nadzoru nad wykonaniem przez posiadaczy odpadów obowiązku
określonego w art. 26 ustawy o odpadach i wydawanie nakazów usunięcia odpadów
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów
jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich
składowania lub magazynowania. W przypadku nieusunięcia odpadów przez posiadacza, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje mu usunięcie
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
W 2019 roku odnotowano 7 przypadków składowania odpadów w miejscu do tego
nieprzeznaczonym. W czterech przypadkach wszczęto postepowanie administracyjne
prowadzące do wydania nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich
składowania lub magazynowania, a odpady zostały usunięte jeszcze w trakcie trwania
postępowania w związku z tym postępowania umorzono. W dwóch przypadkach odpady
zostały przez posiadaczy odpadów usunięte po wydaniu przez organ decyzji nakazowej na
podstawie przepisu art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Od jednej decyzji
nakazowej posiadacz odpadów odwołał się do organu II instancji – decyzja nie jest
prawomocna.

2.Gospodarka wodno-ściekowa
Odprowadzanie ścieków z terenu Gminy realizowane jest głównie za pośrednictwem sieci
kanalizacyjnej będącej własnością miasta. Administratorem i eksploatatorem kanalizacji jest
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Pszowie przy ul. Traugutta 101.
Stopień wyposażenia gminy w sieć kanalizacji można określić jako dostateczny.
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W roku sprawozdawczym na terenie Miasta kontynuowane były prace związane
z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie: ul. Niepodległości, ul. Boh. Westerplatte, ul. Ks. P.
Skwary, W. Andersa, J. Długosza, K. Miarki oraz os T. Kościuszki.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w okresie 2018 – 2019 r. i oddanej
w użytkowanie w 2019 r. to 6.365,30 mb sieci oraz 5 przepompowni ścieków, w tym:
- kanalizacja sanitarne w ul. Niepodległości, Boh. Westerplatte – 1.299,00 mb oraz
2 przepompownie ścieków;
- kanalizacja sanitarna w ul. Ks. P. Skwary, W. Andersa, J. Długosza, K. Miarki, os
T. Kościuszki – 5.066,30 mb oraz 3 przepompownie ścieków.
W związku z prowadzonymi pracami w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej –
porządkowania gospodarki ściekowej na terenie os T. Kościuszki wybudowano i oddano
w użytkowanie w 2019 r. sieć kanalizacji deszczowej na odcinku – 8,99 mb.
Całkowite koszty związane z budową sieci kanalizacyjnej w roku 2019 r. wyniosły:
5.474.485,82 zł. w tym środki otrzymane w ramach RPO WSL 2014-2020 w wysokości:
2.557.776,12 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. z późniejszymi zmianami – o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania ścieków z dnia 31 maja 2011r. obowiązującym na terenie działania miasta
Pszów (Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2011 r.)
prowadzono prace związane z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.
Realizacja oraz załatwieniem wszelkich formalności związanych z budowa przyłącza zapewnia
na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
W 2019 r. dokonano włączenia 32 obiektów – budynków (mieszkalnych, mieszkalno –
usługowych oraz usługowych) do sieci kanalizacji sanitarnej, tj. wybudowano i oddano
w użytkowanie 41 przyłączy kanalizacji sanitarnej, w tym 24 wybudowane przyłącza
otrzymały dotację zgodnie z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania dotacji na
częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych (Uchwała Nr XLIV/311/2014
Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 maja 2014 r.).
Łączna wartość udzielonego dofinansowania wyniosła 24.212,64 zł.
Miasto Pszów posiada decyzje Starosty Wodzisławskiego na wykonanie wylotów kanalizacji
deszczowych do cieków wodnych. Decyzje te wydawane są na podstawie opracowanych
operatów wodnoprawnych podczas projektowania kanalizacji deszczowych. Zgodnie
z ww. decyzjami Miasto przesyła Wodom Polskim kwartalne sprawozdania z ilości
wprowadzanych do cieku wód. Na tej podstawie obliczane są opłaty, które uiszcza
się na konto bankowe Wód Polskich, które w 2019 roku wyniosły za rok 2018: 5.824,00 zł,
a za rok 2019: 5.405,00 zł.
Pozostałe ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo
wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.
Gmina prowadzi ewidencję:
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- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania
się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej;
A także jest zobowiązana do sprawowania nadzoru nad realizacją przez właścicieli
nieruchomości zapisanych w ustawie obowiązków dotyczących pozbywania się nieczystości
ciekłych z nieruchomości.
Uchwały regulujące kwestie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości przez
właścicieli nieruchomości:
- Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- Uchwała nr IX/39/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
zawierająca także informację o wykonanych wywozach. Na podstawie tej ewidencji planuje się
kontrole. Z prowadzonej ewidencji wynika, że na dzień 31.12.2019 roku 1482 nieruchomości
wymaga przeprowadzenia kontroli sposobu pozbywania się z nich nieczystości płynnych.
W prowadzonej przez gminę ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków wpisano
18 nieruchomości wyposażonych w takie urządzenia w tym w 2019 roku wpisano
3 nieruchomości.
Na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, przedsiębiorcy wykonujący taką usługę muszą uzyskać zezwolenie
Burmistrza Miasta. Na dzień 31.12.2019 roku 8 podmiotów posiadało ważne zezwolenia na
prowadzenie takiej działalności:
Tabela 21
Nazwa

Adres

Nr zezwolenia

data ważności
zezwolenia

Usługi Asenizacyjne
Stanisław Korgól

ul. Jastrzębska 53

44-304

Wodzisław Śląski

IGK.6233.0006.2016

2027-01-12

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Marklowicka 15

44-300

Wodzisław Śląski

IGK.6233.0005.2017

2027-04-05

Usługi Asenizacyjne ECO-GRYT
Szweda Adam

ul. Mickiewicza 25/6

44-280

Rydułtowy

IGK.6233.0004.2017

2027-04-04
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Nazwa

Adres

Nr zezwolenia

data ważności
zezwolenia

„KOMAX" S. C.
Urszula Koczy, Ilona Koczy

ul. Przyjemna 14

44-273

Rybnik

IGK.6233.0006.2017

2027-04-26

„WODOCIĄGI - ESOX"
Sp. z o. o.

ul. Odległa 138

44-280

Rydułtowy

IGK.6233.0007.2018

2028-07-20

Michał Szymura
Wywóz nieczystości płynnych

ul. Raciborska 24

44-280

Rydułtowy

GK.6233.001.2011

2021-03-16

Przedsiębiorstwo SpedycyjnoTransportowe „TRANSGÓR"
S.A.

ul. Jankowicka 9

44-201

Rybnik

GK.6233.00008.2014

2024-03-25

WC SERWIS ŚLĄSK

ul. Pod Borem 10

41-808

Zabrze

IGK.6233.0004.2016

2026-11-23

3. Oczyszczalnia ścieków

Modernizacja oczyszczalni, ul. Śląska
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Ścieki ze skanalizowanych terenów gminy odprowadzane są na istniejącą oczyszczalnię
ścieków „PSZÓW” zlokalizowaną przy ul Śląskiej 104 w Pszowie. Oczyszczalnia została
oddana do użytku w 2004 r.
W okresie od 2017 prowadzono prace związane z modernizacją i rozbudową istniejącej
oczyszczalni ścieków „Pszów”, które zakończono w roku sprawozdawczym 2019.
Realizacja tego przedsięwzięcia znacznie zwiększyła wydajność istniejącej oczyszczalni
ścieków oraz umożliwiła zastosowanie rozwiązań technologicznych w kierunku uproszczenia
i ułatwienia jej eksploatacji poprzez modernizację istniejącego węzła mechanicznobiologicznego oraz wybudowanie nowego.
Oczyszczalnia po realizacji została oddana w użytkowanie, a jej obecna przepustowość wynosi
Q = 1393 m3/d i wzrosła o około 130% w stosunku do stanu przed rozbudową, co pozwoli
docelowo na przejęcie wszystkich ścieków z terenu Aglomeracji Pszów o wielkości 9289 RLM
wyznaczonej Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/5/23/2015.
Całkowity koszt środków wydatkowanych w roku sprawozdawczym (2019) wyniósł:
4.787.783,10 zł. w tym środki otrzymane w ramach RPO WSL 2014-2020 w wysokości:
2.077.346,81 zł.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 10.551.188,06 zł.

Oczyszczalnia - efekt finalny inwestycji
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4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Z dniem 31 marca 2019 r. Uchwałą Rady Miasta nr III/15/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
został zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy a w jego miejsce powstała jednostka
budżetowa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym informuję, iż w roku poprzednim Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizował zadania statutowe polegające na
zarządzaniu miejską oczyszczalnią ścieków i utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, sztucznym
lodowiskiem, „Gościńcem Pszowskim”, miejskimi szaletami oraz administrowaniem miejskimi
zasobami lokalowymi.
Ponadto brygady zakładu wykonały zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej,
oczyszczania miasta, utrzymania i remontów dróg i chodników miejskich a także robót
ogólnobudowlanych, takich jak:
- remont pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta Pszów filia Krzyżkowice,
- naprawa pokrycia dachu trybuna na stadionie TS Górnik Pszów,
- częściowa wymiana band na lodowisku,
- remont ławek w Parku Jordanowskim i na rynku,
- docieplenie ściany szczytowej w budynku nr 3 Urzędu Miasta w Pszowie,
- wykonanie drenażu odwadniającego ścian oporowych przy parkingu miejskim,
- malowanie korytarzy i sal lekcyjnych w Szkołach Podstawowych,
- malowanie elewacji lokali użytkowych przy ul. Traugutta 8 i 10,
- malowanie elewacji budynku szaletów miejskich,
- naprawa tynku na wieży budynku OSP Pszów,
- remonty cząstkowe dróg miejskich,
- coroczne cykliczne naprawy: przystanków autobusowych, placów zabaw, parku
jordanowskiego .
Na koniec 2019 r. liczba zatrudnionych w zakładzie pracowników wyniosła 55 osób.
Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią:
1. Kierownictwo Zakładu:
- Kierownik Zakładu.
- Główny Księgowy.
2. Działy organizacyjne Zakładu:
- Dział Głównego Księgowego.
- Dział Administracyjny Zakładu oraz Mieszkań i Lokali Komunalnych.
- Dział Rekreacyjno – Sportowy.
- Dział Wodno – Kanalizacyjny.
- Dział Techniczny.
Koszty działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w rozbiciu
na poszczególne działalności:
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Tabela 22

Mieszkania komunalne i lokale użytkowe

Wyszczególnienie

Koszty 2019 r.

Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

1062,90 zł

Wynagrodzenia

49344,46 zł

Ubezpieczenia społeczne

4548,88 zł

Fundusz pracy

638,31 zł

Materiały i wyposażenie

2001,03 zł

Zużycie energii

35988,20 zł

Zakup usług remontowych

1936,51 zł

Zakup usług zdrowotnych

220,00 zł

Zakup usług pozostałych

1155,86 zł

Zakładowy fundusz socjalny

2596,69 zł

Podatek od nieruchomości

2172,00 zł

Opłaty na rzecz jedn. sam. terytorialnego

16575,50 zł

Koszty postępowania sądowego

2473,72 zł

Tabela 23

Lodowisko

Wyszczególnienie

Koszty 2019 r.

Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

18445,83 zł

Wynagrodzenia

312468,70 zł

Ubezpieczenia społeczne

42247,97 zł

Fundusz pracy

5839,72 zł

Materiały i wyposazenia

65458,92 zł

Zurzycie energii

237578,33 zł

Zakup usług remontowych

1914,48 zł

Zakup usług zdrowotnych

789,00 zł

Zakup usług pozostałych

7044,92 zł

Usługi telekomunikacyjne

4348,30 zł

Podróże służbowe

4537,16 zł

Różne opłaty i składki

691,90 zł

Zakładowy fundusz socjalny

10076,12 zł
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Wyszczególnienie

Koszty 2019 r.

Podatek od nieruchomości

70152,00 zł

Opłaty na rzecz jst

780,00 zł

Podatek od towarów i usług

8894,82 zł

Koszty postępowania sądowego

50,00 zł

Zakład, Hotel, Szalety
Tabela 24
Wyszczególnienie

Koszty 2019

Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

51728,82 zł

Wynagrodzenia

1374787,62 zł

Ubezpieczenia społeczne

145344,88 zł

Fundusz pracy

20465,60 zł

Materiały i wyposażenia

182626,43 zł

Zużycie energii

116166,94zł

Zakup usług remontowych

43008,88 zł

Zakup usług zdrowotnych

2272,00 zł

Zakup usług pozostałych

76585,60 zł

Usługi telekomunikacyjne

8259,42 zł

Usługi ekspertyz analiz opinii

12582,93 zł

Podróże służbowe

3755,31 zł

Różne opłaty i składki

15724,88 zł

Zakładowy fundusz socjalny

40068,42 zł

Podatek od nieruchomości

62597,00 zł

Pozostałe podatki na rzecz jst

1070,00 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa

57,00 zł

Opłaty na rzecz jst

5722,00 zł

Podatek od towarów i usług

7333,96 zł

Koszty postępowania sądowego

885,18 zł

Szkolenia pracowników

4850,00 zł

Fundusz emerytur pomostowych

212,48

Wydatki na zakupy inwestycyjne

61500,00
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Oczyszczalnia ścieków
Tabela 25
Wyszczególnienie

Koszty 2019 r.

Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

14581,49 zł

Wynagrodzenia

429601,84 zł

Ubezpieczenia społeczne

66198,56 zł

Fundusz pracy

8091,91 zł

Materiały i wyposażenie

34866,05 zł

Zużycie energii

185769,18 zł

Zakup usług remontowych

18040,20 zł

Zakup usług zdrowotnych

1498,00 zł

Zakup usług pozostałych

39424,81 zł

Usługi telekomunikacyjne

1470,08 zł

Różne opłaty i składki

70460,75 zł

Zakładowy fundusz socjalny

11224,78 zł

Podatek od nieruchomości

103440,00 zł

Opłaty na rzecz jst

16227,61 zł

Podatek od towarów i usług

3737,33 zł

Koszty postępowania sądowego

932,30 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne

33210,33 zł

Podróże służbowe

1765,12

W 2019 r. ZGKiM osiągnął następujące przychody z poszczególnych rodzajów
działalności:
MIESZKANIA KOMUNALNE I LOKALE UŻYTKOWE.
Przychody z opłat czynszowych 189659,91 zł
LODOWISKO.
Przychody ze sprzedaży 52.0913,48 zł
Dotacja przedmiotowa 92.826,00 zł
ZAKŁAD, HOTEL, SZALETY.
Przychody ze sprzedaży 357.364,89 zł
Dotacja przedmiotowa zakład i szalety 167.340,00 zł
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW.
Przychody z tytułu odprowadzania i zrzutu ścieków 1.328.713,77 zł
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VIII. Transport i Komunikacja
1.Transport miejski
Usługę związaną z prowadzeniem komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasta Pszów
realizuje Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy
ul. Przemysłowej 1, którego Miasto Pszów jest członkiem. Na terenie Miasta Pszów na dzień
31.12.2019 r. funkcjonowały 4 linie autobusowe należące do MZK, to są linie o numerach 221,
222, 224, 225. Ponadto istnieje połączenie autobusowe linii nr 37, której właścicielem jest
Powiat Wodzisławski.
Kursuje także autobus linii nr 10 należący do Zarządu Transportu Drogowego w Rybniku.
Ponadto kursują też autobusy własności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu, a także prywatnych linii należących
do firm: Kłosok, Sindbad oraz Eko-Okien.
PKS Racibórz, PK Racibórz, Sindbad, Kłosok oraz Eko-Okna posiadają podpisane z Gminą
Pszów umowy zezwalające na zatrzymywanie się autobusów na Dworcu Autobusowym,
będącym własnością Miasta Pszów i z tego względu co kwartał są pobierane opłaty z tego
tytułu. Wysokość pobranych opłat z tego tytułu w 2019 roku wyniosła 1.163,20 zł.
Do MZK Jastrzębie oraz ZTZ Rybnik Miasto przekazuje środki na zasadzie pomocy
finansowej, na realizację obsługi linii komunikacyjnych, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia
Związku. W roku 2019 kwota wkładu Miasta Pszów do MZK wyniosła 1.044.339,22 zł.
Miasto Pszów doinwestowało również w roku 2019 do zadań inwestycyjnych na rzecz Związku
Gmin kwotę wysokości 147.427,00 zł.

2. Letnie i zimowe utrzymanie miasta
Jednym z ważnych aspektów działalności gminy jest zagwarantowanie wszystkim uczestnikom
ruchu drogowego pełnego bezpieczeństwa podczas występowania trudnych i uciążliwych
warunków atmosferycznych, szczególnie w okresie zimowym.
W 2019 roku akcja zimowego utrzymania dróg była prowadzona przy użyciu sprzętu
zewnętrznego, jak i należącego do Miasta. Całość była obsługiwana przez 7 ciągników
kołowych z pługami i posypywarkami i 3 samochody z pługami śnieżnymi i posypywarkami.
W sezonie zimowym 2018/2019 obsługę miasta w zakresie zimowego utrzymania prowadził
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie oraz firma prywatna „METALBUD powiatowe na mocy Porozumienia nr DPA.073.1.3.2018 z dnia 21.12.2018 r. zawartego
pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Pszów. Koszty za miesiące styczeń 2019 r.
orazluty2019 r. kształtowały się następująco:
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Tabela 26
Nazwa jednostki:

Miesiąc Styczeń 2019 r.

ZGKiM Pszów

drogi gminne:
98.466,64 zł drogi gminne:
12.605,98 zł
chodniki powiatowe: 14.013,07 zł chodniki powiatowe:
2.324,77 zł

„METAL-BUD”

Miesiąc Luty 2019 r.

57.500,00 zł

13.300,00 zł

W sezonie zimowym 2019/2020 obsługę miasta w zakresie zimowego utrzymania prowadził
ZGKiM Pszów, firma prywatna „METAL-BUD”, ul. Wolności 132, 44-300 Wodzisław Śląski
oraz firma prywatna PRD „EWBUD” Ewelina Elias-Liszka, ul. Niepodległości 21, 44-274
Rybnik. ZGKiM Pszów utrzymywał również chodniki powiatowe na mocy Porozumienia
nr DPA.073.1.3.2018 z dnia 21.12.2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Wodzisławskim
a Miastem Pszów. Koszty za miesiąc Grudzień 2019 r. kształtowały się następująco:
Tabela 27
Nazwa jednostki:

Miesiąc grudzień 2019 r.

ZGKiM Pszów

drogi gminne: 0,00 zł
chodniki powiatowe: 0,00 zł

„METAL-BUD”

8.262,00 zł

PRD „EWBUD” Ewelina Elias-Liszka

2.700,00 zł

3.Remonty dróg i chodników
Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników :
 dróg gminnych:
Prace związane z utrzymaniem dróg gminnych są wykonywane przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie.
W ramach robót remontowych nawierzchni jezdni naprawiano metodą tradycyjną, tj. poprzez
wykonywanie remontów cząstkowych betonem asfaltowym na gorąco oraz masą bitumiczną na
zimno, na bieżąco utrzymywano także nawierzchnie betonowe, tj. wykonywano remonty
chodników, czy wymianę krawężników, a także uzupełniano pobocza destruktem asfaltowym.
W zakładzie budżetowym od 1.01.2019 r. do 31.03.2019 r. wykonano remonty cząstkowe
o wartości 3.167,32 zł, zaś w jednostce budżetowej od 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r. zakupiono
materiały i usługi dotyczące remontów dróg gminnych w wysokości 43.391,25 zł.
W 2019 roku oczyszczono 37.508,00 m2 nawierzchni jezdni, czyszczenie odbyło się dwukrotne
i łączny koszt wyniósł: 11.340,00 zł.
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Pozimowe oczyszczanie dróg, chodników i pozostałych terenów:
Tabela 28 Drogi

Nazwa drogi

Metry
bieżące

Grubość
Liczba stron

Szerokość drogi warstwy
zanieczyszczeń

Metry

bieżące

wykonane

ul. K. Paryskiej

250

2

0,30

0,035

500

os. T. Kościuszki

408

2

0,30

0,035

816

ul. Ks. Witolda

390

2

0,30

0,035

780

ul. Jagiełły

355

2

0,30

0,035

710

ul. Jagienki

280

2

0,30

0,035

560

ul. Majakowskiego

640

2

0,30

0,035

1280

ul. POW

350

2

0,30

0,035

700

ul. Okrzei

880

2

0,30

0,035

1760

ul. Krzyżowa

340

2

0,30

0,035

680

ul. Dolna

497

2

0,30

0,035

994

ul. Żużlowa

1780

2

0,30

0,035

3560

ul. Niepodległości

935

2

0,30

0,035

1870

ul. Kruczkowskiego 573

2

0,30

0,035

1146

ul. Kusocińskiego

800

2

0,30

0,035

1600

ul. Lipowa

850

2

0,30

0,035

1700

ul. Obr. Pokoju

1250

2

0,30

0,035

2500

ul. M. Konopnickiej 815

2

0,30

0,035

1630

os. Biernackiego

2800

2

0,30

0,035

5600

ul. Śląska

1900

2

0,30

0,035

3800

ul. Asnyka

790

2

0,30

0,035

1580

ul. Astronautów

524

2

0,30

0,035

1048

ul. Łanowa

500

2

0,30

0,035

1000

ul. Wolczyka

180

2

0,30

0,035

360

ul. Dworska

667

2

0,30

0,035

1334

Razem: 37.508,00 m2
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Chodniki, place i pozostałe tereny

Tabela 29

Nazwa chodnika

Grubość warstwy

Metry kwadratowe

zanieczyszczeń

os. T. Kościuszki

1059,00

0,005

ul. Obr. Pokoju

252,00

0,005

ul. Niepodległości

1429,00

0,005

ul. M. Konopnickiej

1630,00

0,005

ul. Śląska + łącznik

1236,00

0,005

Rynek

830,00

0,005

Park Jordanowski

650,00

0,005

PKS

780,00

0,005

Targowisko

475,00

0,005

Orlik

250,00

0,005

420,00

0,005

ul. Wolczyka

470,00

0,005

ul. Sportowa

380,0

0,005

ul. Kasprowicza

255,00

0,005

ul.

K.

Paryskiej,

teren

przed

budynkami Urzędu Miasta Pszów

Razem: 10.116,50 m2 – prace wykonywane przez ZGKiM ręcznie.
 dróg powiatowych:
Zakres letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników powiatowych i zieleni
przydrożnej był realizowany na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim,
a Miastem Pszów. Dotacja celowa udzielona Miastu wyniosła 37.000 zł.
Utrzymanie nawierzchni jezdni, nieobjęte w/w porozumieniem, było realizowane przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z/s w Syryni.
 dróg wojewódzkich:
Wszystkie prace związane z utrzymaniem pasa drogi wojewódzkiej nr 933 należały do Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
W ramach bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej dróg gminnych wykonano w roku
2019 prace polegające między innymi na: oczyszczaniu i udrażnianiu rowów przydrożnych,
oczyszczaniu odwodnienia liniowego i studni kanalizacyjnych, umacnianiu skarp i dna rowów,
ścinaniu zawyżonych poboczy, oczyszczaniu przepustów, itp.
Wszystkie powyższe roboty zostały wykonane przez ZGKiM w Pszowie.
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 zadania z zakresu inżynierii ruchu
W 2019 roku wprowadzono nową organizację ruchu w ciągu ul. Stefana Ignacego
Kraszewskiego - bocznej , ul. Marii Konopnickiej, ul. Augustyna Wolczyka. Ponadto dokonano
zakupu i wymiany oznakowania pionowego, odnowienia i odtworzenia oznakowania
poziomego oraz przeprowadzono interwencje związane z wymianą oraz poprawą oznakowania
pionowego, w czasie których m.in. wymieniono tablice znaków oraz poprawiono
posadowienie.

4.Zadanie inwestycyjne w zakresie dróg publicznych

ul. Kraszewskiego
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W 2019 roku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne w zakresie drogi publicznej
(powiatowej) na terenie gminy pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul.
Kraszewskiego w Pszowie”, w zakres którego weszła budowa chodnika, ścieżki rowerowej
i odwodnienia drogi na ogólnej długości 520 mb.
Parametry określające wielkość robót:
 długość chodnika - 520 mb,
 długość ścieżki rowerowej - 508 mb,
 powierzchnia umocnienia skarp płytami ażurowymi - 284,40 m2
 długość ściany oporowej typu "L" - 8 mb
 ilość wpustów ulicznych - 11 szt.
 ilość oznakowania pionowego - 6 szt.
 ilość oznakowania poziomego - 30,25 m2
Powyższe zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem
Wodzisławskim, a Miastem Pszów. Wartość inwestycji wyniosła 619 459,99 zł, z czego Miasto
Pszów zostało obciążone kwotą 300 000,00 zł.

ul. Kraszewskiego po remoncie
__________________________________________________________________________________
RAPORT O STANIE GMINY PSZÓW za rok 2019

86

 działalność administracyjna dotycząca dróg publicznych
Bardzo ważnym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu jest działalność administracyjna.
W jej ramach wydawane są wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne określające warunki
techniczne wejścia w pas drogowy, jak również zezwalające na zajęcie pasa drogowego wraz
z pozwoleniem na umieszczenie urządzeń obcych. Zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych przygotowuje się i przeprowadza przetargi nieograniczone oraz zlecenia
o wartości poniżej 30.000 Euro.
Prowadzono również postępowania prawne, których zakres obejmował między innymi:
przygotowywanie stosownych porozumień odnośnie wspólnej realizacji zadań oraz spraw
związanych z wypłatą odszkodowań za szkody poniesione przez użytkowników dróg na
drogach gminnych.
W roku ubiegłym przyjęto wnioski, rozpatrzono i wydano decyzje, postanowienia, opinie
lub uzgodnienia w sprawach, które obejmowały:
- 88 decyzji administracyjnych lub postanowień związanych z:
zezwoleniami na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
obcych, decyzjami administracyjnymi i postanowieniami w sprawach o ustalenie warunków
technicznych wykonania zjazdów z dróg publicznych, uzgodnieniami lokalizacji urządzeń
obcych w pasie drogowym, a także planami zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji
inwestycji,
- 30 spraw dotyczących wniosków o zmianę organizacji ruchu lub opinii do projektów stałej
bądź czasowej organizacji ruchu,
- 76 spraw dotyczących przeciwdziałaniu niszczenia dróg,
- 21 spraw dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom
przebywającym czasowo na terenie gminy.
Koszty jakie miasto uzyskało z tytułu zajęcia pasa drogowego bądź umieszczenia urządzeń
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w 2019 r.
wyniosły 19.249,44 zł.

5.Place zabaw
Miasto Pszów posiada na swoim terenie 4 ogólnodostępne place zabaw dla dzieci. Na bieżąco
są one utrzymywane, są wykonywane naprawy oraz konserwacje. Dwa razy do roku wymienia
się piasek w piaskownicach, zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W jednostce budżetowej od 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r. zakupiono materiały i usługi
dotyczące naprawy placów zabaw w wysokości 2 173,20 zł.

6. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Zapotrzebowanie w energię elektryczną dla obiektów stanowiących własność Miasta
Pszów z wyłączeniem szkół, przedszkoli i MOK, zostało oszacowane na 818 674 kWh.
Szacowaniem objęto budynki UM Pszów znajdujące się przy ul. Pszowskiej, budynki OSP
Pszów i OSP Krzyżkowice, budynek LKS, boisko „Orlik”, oświetlenie dworca autobusowego,
parku, parkingu wraz z zasileniem fontanny, monitoring i w szczególności oświetlenie uliczne.
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Koszt zaopatrzenia w energię elektryczną w roku 2019 dla obiektów wymienionych
powyżej wyniósł łącznie 583.833,27 zł.
Na koszt ten składają się następujące elementy:
 koszt dostawy energii
- 108.711,74 zł
 koszt dystrybucji (przesyłu) - 264.044,04 zł
 koszt usługi oświetleniowej - 211.077,49 zł
Zakupu dostawy energii Miasto dokonało w ramach tzw. Grupy zakupowej, wraz z innymi
jednostkami sektora finansów publicznych z województwa śląskiego i opolskiego uzyskując
cenę 0,3435 zł netto za 1 kWh.
Z uwagi na fakt, iż dystrybucja energii i świadczenie usługi oświetleniowej odbywa się
z wykorzystaniem majątku Tauron, umowy na świadczenie tych usług zostały zawarte w trybie
z wolnej ręki, odpowiednio na warunkach ogólnych – w zakresie dystrybucji i po
przeprowadzonych negocjacjach - w zakresie usługi oświetleniowej.
Oświetlenie uliczne na terenie Miasta Pszów liczy 1007 punktów świetlnych.
W ramach świadczonej usługi oświetleniowej wyszczególnia się:
1) wymianę uszkodzonych źródeł światła, elementów zabezpieczeń wszystkich innych
elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej;
2) mycie kloszy opraw ulicznych przy wymianie źródeł światła;
3) wykonywanie nastawień i programów urządzeń sterujących oświetleniem wg ustaleń
z Zamawiającym;
4) wykonywanie objazdów i kontroli stanu oświetlenia ulicznego minimum raz w miesiącu;
5) wycinkę gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego;
6) prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłoszeń o usterkach oświetlenia ulicznego;
7) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
8) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po usunięciu awarii oświetlenia ulicznego
spowodowanych wichurami i innymi warunkami atmosferycznymi oraz zdarzeniami
losowymi;
9) utylizację wyeksploatowanych lamp;
10) pomoc i udostępnienie sprzętu przy montażu i demontażu oświetlenia świąteczno –
noworocznego zakupionego przez Zamawiającego, w ilości nie przekraczającej
65 punktów.
Na podstawie raportu podsumowującego zgłoszenia, w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. odnotowano 346 zgłoszeń dot. awarii oświetlenia ulicznego. W porównaniu
do roku 2018 gdzie odnotowano 187 zgłoszeń, liczba awarii zwiększyła się. W 2019 r.
zwiększone zostało zapotrzebowanie na dystrybucję i usługę oświetleniową wynikające
z wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie
z Komunikatem Prezesa GUS. Miasto Pszów otrzymało również zwrot kosztów poniesionych
na energię elektryczną będące następstwem dostosowania cen i stawek opłat, zgodnie
z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538, z późń zm.) w kwocie
56.246,42 zł, co w rezultacie przyniosło mniejsze koszty dostawy energii w porównaniu
z rokiem 2018 r.
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IX. Kultura
1. Kultura, imprezy patriotyczne i kulturalne
Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miasto Pszów w roku 2019 wynosiła 9,
w tym:
1)Święto Narodowe 3 Maja,
2)XXIV Dni Pszowa,
3)Dożynki Miejskie,
4)Zakończenie lata,
5)1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej,
6)11 listopad – Narodowe Święto Niepodległości,
7)Festiwal Pieśni Maryjnej,
8)Przegląd Pieśni I Piosenki Patriotycznej,
9)Mikołaj na pszowskim rynku.
Liczba uczestniczących osób w święcie narodowym 3 maja wynosiła ok. 80 osób, 1 września –
ok. 30 osób oraz 11 listopada – ok. 80 osób. W obchodach powyższych uroczystości brały
udział m.in. władze Miasta Pszów, Radni Rady Miejskiej w Pszowie, przedstawiciele
Starostwa Powiatowego, Posłowie wraz z senatorem RP, Radni sejmiku województwa
śląskiego, Dyrektorzy szkół oraz przedszkoli, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek
organizacyjnych, przedstawiciele policji, ochotniczych straży pożarnych oraz organizacji
pozarządowych.
Celem upamiętniania świąt narodowych jest podtrzymywanie pamięci historycznej
pozwalającej identyfikować się z narodem.
Podczas XXIV Dni Pszowa w dniach 1 - 2 czerwca 2019 r. uczestniczyło ok. 1200 osób w tym
mieszkańcy Pszowa i okolicznych Miast.
Msza dożynkowa odbyła się w dniu 15 września 2019 r. w Bazylice p.w. NNMP w Pszowie,
następnie wszyscy obecni goście uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Ochotniczej
Straży Pożarnej – ok. 70 osób
Zakończenie lata cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Miasta Pszów.
W festynie brało udział ok. 500 osób.
Festiwal Pieśni Maryjnej liczył ok. 80 uczestników.
Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z Pszowa,
Czech oraz ościennych Gmin – liczba uczestników ok. 200 osób.
Mikołaj na Pszowskim rynku – ok. 200 osób.
Celem organizacji w/w imprez lub wydarzeń kulturalnych jest udział społeczności lokalnej
w życiu Miasta.
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2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami
1) Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi
Miasto Pszów zgodnie z art. 5a pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uchwala, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Roczny program współpracy jest uchwalany do
dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Program współpracy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok został
przyjęty Uchwałą Nr XLIV/320/2018 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 października 2018 r.
Współpraca między Gminą Miastem Pszów, a organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę
zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Rada Miejska w Pszowie, na podstawie potrzeb Miasta oraz dotychczasowej
współpracy z organizacjami pozarządowymi dla realizacji programu w roku 2019 przyjęła
zadania priorytetowe w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
5) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie
profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.
Okres realizacji programu ustalono od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Na terenie Miasta Pszów działa około 18 organizacji pozarządowych.
Zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy 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 z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni. Zgodnie z powyższym
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami
Pozarządowymi na 2018 rok” został przedłożony organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego w miesiącu kwietniu 2019 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej w dniu 22 maja 2019 r.
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2) Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie
1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 2.
2. Liczba złożonych ofert – 14 (w tym 13 w ramach Otwartych konkursów ofert, 1 w trybie
art. 19 a ustawy tzw. małe granty).
3. Liczba umów nie zrealizowanych (rezygnacja organizacji pozarządowej tj. odstąpienie od
podpisania umowy dotacyjnej) – 1.
4. Liczba umów zawartych w formie wsparcia realizacji zadania – 8.
5. Liczba umów zawartych w formie powierzenia realizacji zadania – 1.
6. Liczba obszarów zadaniowych, w ramach których organizacje pozarządowe mogły złożyć
oferty projektowe – 4
a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
c. pomocy społecznej, w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
d. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie
profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.
7. Na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
zaplanowano kwotę – 97.600,00 zł.
8. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym ogółem w ramach
otwartego konkursu ofert – 92.100,00 zł
9. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym z podziałem na obszary
zadaniowe
a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 47.600,00,
b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 16.000,00 zł,
c. pomocy społecznej i działalności na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym – 28.500,00 zł,
d. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie
profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii – 0,00 zł.
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Zadania były realizowane przez ogółem przez 6 organizacji pozarządowych, zgodnie
z poniższą tabelą:
Tabela 30
LP.

1.

ZADANIE W
DZIEDZINIE

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

TYTUŁ ZADANIA

„Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu oraz rozwoju fizycznego dzieci
i młodzieży do ukończenia 21 roku
życia w tenisie stołowym poprzez
szkolenie sportowe, treningi, obozy
szkoleniowo-treningowe i zawody
sportowe, ze szczególnym
uwzględnieniem stałości grup
i cyklicznych zajęć”

OFERENT

Miejski Uczniowski
Klub Sportowy

KWOTA
UDZIELONEJ
DOTACJI

43.100,00 zł

”JEDYNKA”

„Nasze dzieci grają w szachy”

Uczniowski Klub
Sportowy „Ognisko”
Rydułtowy

4.500,00 zł

3.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego

„Cudze chwalicie swego nie znacie”

Towarzystwo
Przyjaciół Pszowa

1.000,00 zł

4.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego

„Zeszyty Pszowskie”

Towarzystwo
Przyjaciół Pszowa

4.500,00 zł

5.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego

„Spotkania z tradycją i folklorem Małej
Ojczyzny”

Towarzystwo
Przyjaciół Pszowa

2.500,00 zł

6.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego

„Wspólna integracja dla ciała i duszy”

Ochotnicza Straż
Pożarna w Pszowie

7.500,00 zł

7.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego

„Udzielona pomoc Prochowni”

Stowarzyszenie
Paramilitarne
„Prochownia 1910”

500,00 zł

2.

i sportu
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8.

Pomocy społecznej,
w tym pomocy
rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywania szans
tych rodzin i osób

„WSZYSCY RAZEM – prowadzenie
świetlicy Radość Życia dla osób
niepełnosprawnych w Pszowie”

Towarzystwo
Przyjaciół Pszowa

17.000,00 zł

9.

Pomocy społecznej,
w tym pomocy
rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywania szans
tych rodzin i osób

„Wyjdź z domu – przyjdź na zbiórkę
harcerską”

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Śląska Hufiec Ziemi
Wodzisławskiej

8.500,00 zł

Głównym celem współpracy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. było
efektywne wykonywanie zadań własnych gminy poprzez włączenie organizacji pozarządowych
w realizację różnego rodzaju przedsięwzięć oraz umacnianie demokratycznego ładu
społecznego w środowisku lokalnym i budowanie stabilnego partnerstwa pomiędzy
samorządem a organizacjami pozarządowymi, opartego na długotrwałej współpracy
w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Pszów.
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem w realizacji zadań przewidzianych prawem.
Odgrywają one istotną rolę w lokalnym środowisku, organizując wiele form pomocy
czy spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców.
3) Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi
Poza wsparciem organizacji pozarządowych w formie dotacji na dofinansowanie realizacji
zadań publicznych, Miasto Pszów włączyło się w organizację przez wspomniane podmioty
licznych przedsięwzięć, wydarzeń czy spotkań poprzez zakup nagród rzeczowych, pucharów,
dyplomów oraz innych niezbędnych materiałów. W taki sposób wsparcia udzielono m.in. Kołu
Gospodyń Wiejskich w Pszowie, Kołu Gospodyń Wiejskich w Krzyżkowicach, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Pszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżkowicach, Związkowi
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związkowi Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koło Pszów, Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych.
4) Inne formy współdziałania z podmiotami zewnętrznymi
Miasto Pszów w 2019 r. jako członek stowarzyszeń oraz związków współdziałało
z następującymi podmiotami:
1) Euroregion Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry.
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2) Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
3) Stowarzyszenie LGD Lyskor.
4) Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce.
Ponadto Miasto w 2019 r. nawiązało współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
S.A.

 Euroregion Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
Euroregion Silesia zajmuje się wspólnymi interesami w dziedzinie transgranicznej
infrastruktury transportowej, wspólnymi problemami w dziedzinie środowiska naturalnego,
wspiera rozwój transgranicznego ruchu turystycznego, współpracę między szkołami
i młodzieżą po obu stronach granicy, rozwój kultury, edukacji i sportu po obu stronach swojego
obszaru przygranicznego RP i RCz, dba o dziedzictwo społeczno-kulturalne, wspiera
współpracę gospodarczą i handlową, wspólne planowanie rozwoju regionu przygranicznego,
zapewnia prezentowanie tego obszaru i spełnia inne zadania, którymi stara się przyczynić do
zrealizowania celów Unii Europejskiej w dziedzinie europejskiej współpracy terytorialnej.
W ramach funduszy unijnych dla których Euroregion Silesia pełni rolę administratora Miasto
Pszów korzysta z dotacji pozyskanych na realizację projektów transgranicznych we współpracy
z naszymi miastami partnerskimi z Czech – Horni Benesov i Melcz. W 2019 r. trwał proces
rozliczania 3 projektów zrealizowanych przez Miasto Pszów w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014 – 2020 tj.:
- projekt pn. „Szlakiem kulinariów przez polsko-czeskie tradycje”,
- projekt pn. „Niepodległe dzieje poprzez wyraz artystyczny na pograniczu Pl-Cz”,
- projekt pn. „Motocyklem po pograniczu”.

 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z
siedzibą w Rybniku
Głównym przedmiotem działalności stowarzyszenia są: lobbying dla spraw ważnych dla
Subregionu, integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza
i turystyczna.
Pracownicy Urzędu Miasta w 2019 r. brali czynny udział w grupach roboczych z zakresu
turystyki, niskiej emisji, gospodarki odpadami. Spotkania miały na celu m.in. opracowanie
strategii promocyjnej Subregionu Zachodniego wraz z stworzeniem nowej marki, przyjęcia
wspólnego stanowiska i podejmowanych działań z zakresu ochrony środowiska, itp.
Miasto Pszów jako członek Związku Subregionu Zachodniego realizowało w 2019 r. 2
projekty, które otrzymały dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Odnawialnych Źródeł Energii i wymiany kotłów C.O. tj.:
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- projekt pn. „Łączymy z energią”,
- projekt pn. „Gminy z dobrą energią”.
 Stowarzyszenie LGD Lyskor
Celami Stowarzyszenia LGD Lyskor są:
1) Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miast sąsiadujących do
15 000 tys. mieszkańców.
2) Aktywizowanie społeczności lokalnej.
3) Realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD).
4) Promocja obszarów wiejskich i miast sąsiadujących do 15 000 tys. mieszkańców.
5) Upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności
na obszarach gmin będących członkami Stowarzyszenia.
Miasto Pszów będąc członkiem Stowarzyszeniem LGD Lyskor zrealizowało w 2019 r.
1 projekt, który był współfinasowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj.:
- projekt pn. „Tropem historii Pszowa”.
 Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce
Miasto jako członek Stowarzyszenia złożyło w 2019 r. dwie fiszki projektu (zadania) jako
propozycja przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji oraz dofinasowania ze środków Unii
Europejskiej w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021 – 2027, w tym z Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji. Pierwsze zadanie stanowiło cześć większego przedsięwzięcia,
które obejmuje budowę farm fotowoltaicznych na terenach pokopalnianych województwa
śląskiego w tym m.in. w Pszowie, zaś drugie zadanie to przedsięwzięcie realizowane przez
Miasto Pszów przy wsparciu podmiotów zewnętrznych. Zgłoszone fiszki:
- „Budowa farm fotowoltaicznych na terenach pogórniczych”,
- „Rewitalizacja wraz z rekultywacją terenów po zlikwidowanej KWK ANNA w Pszowie”.
 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
W 2019 r. Gmina nawiązała współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
(KSSE) w zakresie promocji terenów inwestycyjnych na terenie Pszowa. Przedstawiciel KSSE
podczas zorganizowanego spotkania dokonał wizji terenów inwestycyjnych w Pszowie, w tym
terenów pokopalnianych. Efektem spotkania było wydanie pozytywnej decyzji Zarządu KSSE
w sprawie podjęcia współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej nieruchomości na terenie
Pszowa polegającej na:
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-

promocji nieruchomości jako potencjalnie atrakcyjnych do prowadzenia działalności
gospodarczej,
- świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców
ubiegających się o wsparcie dla inwestycji planowanych do zrealizowania na terenie
danej nieruchomości,
- pomocy przedsiębiorcom w kontaktach z Miastem Pszów,
- współpracy z Miastem Pszów w zakresie rekomendowania przedsiębiorcom
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy, z uwzględnieniem planów
inwestycyjnych oraz zaawansowania przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Stosowana umowa w tym zakresie zostanie zawarta pomiędzy Miastem Pszów a Katowicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną w 2020 r.
 Współpraca międzynarodowa:
Miasto Pszów współpracuje z 2 miastami partnerskimi z Czech – Horni Benesov i Melcz.
W 2019 roku delegacja Miasta Horni Benesov brała udział w XXIV Dniach Pszowa,
a przedstawiciele Miasta Pszów uczestniczyli w obchodach Dni Horni Benesova.

3. Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury
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Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie jest samorządową, wielofunkcyjną instytucją kultury.
Działa w oparciu o statut, nadany uchwałą nr XXXV/294/2010 Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 marca 2010 roku, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawę
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Miejski Ośrodek realizując swoje statutowe zadania jest organizatorem lub
współorganizatorem szeregu imprez kulturalnych w swoim obiekcie lub na terenie miasta.
Budżet MOK w roku 2019 wyniósł 1. 077. 615 zł.
Wśród kilkudziesięciu imprez i akcji organizowanych w 2019 r. warto wymienić między innymi :
XXIV Dni Miasta, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych, Święta Narodowe 3 Maja oraz
Odbyły się także koncerty takich ogólnopolskich gwiazd jak Paweł Domagała, Alicja Majewska czy
Artur Andrus.
W MOK Pszów działa także kino oraz organizowane są seanse kina plenerowe w Parku Jordanowskim.
Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem szeregu zajęć dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych, takich jak:
 Zajęcia taneczne – Zespół Tornado ( 7 grup tanecznych od 5 lat do 30+ 139 osób )
 Artystyczna Akademia Młodzieży ( 12 osób )
 Artystyczna Akademia Szkraba ( 15 osób )11 Listopada, Festiwal Rockowy „Rock Trendy”,
Zlot Motocyklowy oraz Zlot Food Trucków, Akcje Zima i Lato w Mieście.
 Zajęcia Plastyczne Grupa Starsza i Młodsza (39 osób)
 Nauka gry na gitarze ( 16 osób )
 Nauka gry na instrumentach klawiszowych ( 29 osób )
 Kółko szachowe
 Klub Krótkofalarski SP9PKM
 Zespoły wokalne (chóry ): „Lege Artis”, „Cecilianum”, „Pszowiki”
 Zespoły wokalno-instrumentalne: „Rise Up”, „Roots Soldiers”
 Koło „Frywolitek”.
Prowadzone są także regularne zajęcia Zumby, Tańca Liniowego oraz Kursy Tańca Towarzyskiego.
Miejski Ośrodek jest także siedzibą oraz miejscem regularnych spotkań trzech organizacji emeryckich:
( Związek Emerytów i Rencistów Koło Pszów, Emeryci SITG oraz Emeryci KWK „ANNA” ) , koła
PTTK „Anna”- „Rydułtowy”, Klubu Honorowych Dawców Krwi i Koła Pszczelarzy. Do końca
czerwca 2019 r. w ośrodku działało Młodzieżowe Centrum Karier.
Ośrodek jest także siedzibą Rybnickiego Oddziału Terenowego nr 31 Polskiego Związku
Krótkofalowców oraz miejscem comiesięcznych giełd krótkofalarskich.
Ważniejsze działania remontowe w obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury w 2019 r.:
Remonty wykonywane przez pracowników MOK Pszów:
 remont korytarza przez salą widowiskową,
 malowanie sufitu oraz chemiczno-mechaniczne czyszczenie ścian sali widowiskowej,
 remont 3 pomieszczeń ( 1 pomieszczenie biurowe, 2 sale zajęciowe ),
za kwotę około 8.000 złotych.
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Pozostałe remonty:


remont o doposażenie systemu oświetlenia awaryjnego budynku oraz systemu oświetlenia
pomocniczego - koszt: 3000 zł.
 remont systemu p-poż, - koszt: 1800
 remont i doposażenie systemu monitoringu wizyjnego (wymiana kamer oraz modułu zapisu
i administracji systemu ) koszt: 2200 zł.
Obecnie posiadamy 5 kamer wewnętrznych oraz 5 kamer na zewnątrz budynku.
Zostały także zakupione lampy sceniczne : 6 ruchomych głów typu spot, 6 ruchomych głów typu wash
oraz 4 reflektory ledowe , co pozwoliło na odnowienie systemu oświetlenia scenicznego i przejście na
system oświetlenia opartego na lampach typu led oraz wprowadzenie sytemu komputerowego
sterowania oświetleniem sceny - koszt: 18 000 zł.

Tabela 31

KOSZTY 2014-2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

utrzymanie budynku

72 207 zł

76 792 zł

81 723 zł

76 942 zł

76 016 zł

84 104 zł

energia elektryczna

39 625 zł

31 443 zł

31 271 zł

25 940 zł

25 327 zł

23 951 zł

energia cieplna

20 955 zł

21 045 zł

24 259 zł

25 785 zł

25 652 zł

28 167 zł

7 487 zł

8 722 zł

9 826 zł

8 162 zł

7 789 zł

14 117 zł

woda, ścieki, nieczystości

4 140 zł

3 767 zł

3 983 zł

4 719 zł

4 343 zł

4 752 zł

11 754 zł

11 815 zł

12 384 zł

12 336 zł

12 905 zł

13 118 zł

Koszty pracy

450 471 zł

486 784 zł

488 927 zł

528 621 zł

556 672 zł

605 097 zł

wynagrodzenie pracowników

317 801 zł

339 808 zł

347 109 zł

380 420 zł

435 365 zł

463 976 zł

ZUS, FP

63 682 zł

60 345 zł

70 947 zł

73 342 zł

82 808 zł

86 215 zł

umowy cywilne

68 988 zł

86 631 zł

70 871 zł

74 859 zł

38 499 zł

54 906 zł

remonty bieżące

6 104 zł

11 258 zł

19 702 zł

7 324 zł

15 153 zł

18 436 zł

koszty imprez

221 003 zł

229 535 zł

232 980 zł

196 144 zł

131 083 zł

151 739 zł

nieodpłatnych

58 320 zł

40 153 zł

40 878 zł

50 929 zł

41 673 zł

41 053 zł

137 260 zł

158 157 zł

165 830 zł

124 078 zł

75 923 zł

96 960 zł

25 423 zł

31 225 zł

26 272 zł

21 136 zł

13 487 zł

13 727 zł

0 zł

0 zł

5 769 zł

5 187 zł

3 352 zł

3 898 zł

812 273 zł

824 046 zł

849 887 zł

815 985 zł

825 791 zł

1 044 534 zł

telefony
podatek od nieruch.

odpłatnych
zima/lato w mieście
koszty kina
KOSZTY OGÓŁEM
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4. Działalność Biblioteki Publicznej
Biblioteka Publiczna Miasta Pszów jest instytucją upowszechniania kultury.
Główną siedzibą Biblioteki jest Centrala, która mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Pszowie. W skład Biblioteki wchodziły 2 filie. Filia nr 1 mieszcząca się na os. Tytki
oraz filia nr 2 mieszcząca się w Krzyżkowicach.
W 2019 r. zlikwidowano Filię nr 2. Przyczyną likwidacji filii było wypowiedzenie
umowy najmu lokalu przez właściciela budynku (filia była czynna do 31.08.2019 r).
Budżet Biblioteki w 2019 r. wyniósł 395 000,00.
Biblioteka nie uzyskuje dochodów własnych, poza odsetkami bankowymi, które
wyniosły 321,44 zł.
W 2019 r. pozyskano darowizny rzeczowe (książki) o wartości 1 704,00 zł.
Dodatkowe
środki
finansowe
pozyskane
przez
Bibliotekę
to
dotacja
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5.333,00 zł.
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup nowości
wydawniczych.
W 2019 r. kontynuowano wprowadzanie księgozbioru do programu bibliotecznego. Na
dzień 31.12.2019 r. wprowadzono 78% księgozbioru.
W 2020 r. planuje się wdrożenie kolejnego etapu komputeryzacji. Etap ten będzie
obejmował obsługę wypożyczalni ze statystykami, skontrum oraz zamawianie
i rezerwowanie książek.
W 2019 r. zakupiono czytniki kodów kreskowych przeznaczone do szybkiej rejestracji
wypożyczeń i zwrotów w bibliotece oraz do przeprowadzania skontrum (inwentaryzacji
księgozbioru). Poprzez odczyt kodów kreskowych z kart czytelnika lub etykiet
samoprzylepnych nalepionych na materiałach bibliotecznych możliwe będzie
natychmiastowe odnalezienie danych w systemie.


Zbiory biblioteczne

Na koniec 2019 r. liczba woluminów ogółem wynosiła 39 007 sztuk. Liczba
audiobooków 106.
W ciągu roku zakupiono 549 pozycji książkowych oraz 6 audiobooków za łączną kwotę
13 343,47 zł.
Prowadzono systematyczną selekcję księgozbioru. W 2019 r. wycofano 11 341
woluminów. Zwiększona liczba ubytków była spowodowana zamknięciem filii nr 2
i likwidacją zniszczonego oraz zdezaktualizowanego księgozbioru. Pozostały księgozbiór
filii nr 2 został przekazany do Centrali (6 736 woluminów o wartości 55 032,00 zł.)
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Czytelnictwo

W 2019 r. liczba zarejestrowanych czytelników wzrosła o 21% i wynosiła na
koniec roku 1 572.
Wypożyczono ogółem 38 015 woluminów oraz 118 audiobooków i 346 czasopism.
Liczba odwiedzin czytelników 9 551 (każda obecność w Bibliotece związana
z wypożyczeniem książek).
W 2019 r. Biblioteka ponownie wzięła udział w projekcie Instytutu Książki
pt. „Mała Książka – Wielki Człowiek” skierowanym do dzieci urodzonych
w latach 2013 - 2016. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem,
a Biblioteka zyskała nowych młodych czytelników.
Biblioteka wzięła też udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie 2019”,
podczas której mieszkańcy mogli przyjść i wspólnie czytać nowele wybrane przez
Parę Prezydencką.
W 2019 r. zorganizowano cykl spotkań wakacyjnych dla dzieci pt. „Lato
z Franklinem”. Podczas wspólnej zabawy dzieci czytały książki, uczyły się słówek
z języka angielskiego, wykonywały prace plastyczne. Spotkania cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców.
W 2019 r. kontynuowano bezpłatny kurs języka francuskiego dla grupy
początkującej i zaawansowanej. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników
rozpoczęto bezpłatny kurs języka angielskiego. Zainteresowanie kursem było tak
duże, że utworzono dwie grupy.
Kontynuowano również usługę „Zadzwoń po książkę”, skierowaną do osób
starszych, niepełnosprawnych, które ze względu na swój stan zdrowia nie mają
innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Usługa polega na
bezpłatnym dostarczaniu przez pracowników Biblioteki zamówionych książek
i czasopism do domu czytelnika.
Biblioteka współpracowała z pszowskimi przedszkolami i szkołami podstawowymi
oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury. Formą pracy z dziećmi i młodzieżą były lekcje
biblioteczne oraz wspólne czytanie książek.
Poprzez wspólną zabawę i czytanie bajek „wychowuje się” przyszłych czytelników
Biblioteki.
Wykaz imprez zorganizowanych przez Bibliotekę:










Wystawa pt. „Rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga - Grudzińskiego
w 100-tą rocznicę urodzin pisarza” – Centrala, Filia nr 1,
Spotkanie z przedszkolakami pt. „ Zima” – PP 3 – Centrala,
Czytanie w Przedszkolu nr 2 (wszystkie grupy przedszkolne) – Filia nr 1,
Wystawa prac plastycznych dzieci z PP2 – Filia nr 1,
Wystawa pt. „Walentynki” – Centrala,
Miejski Konkurs Recytatorski – Centrala,
Spotkanie z przedszkolakami pt. „Żółwia wycieczka” – PP1- Centrala,
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – spotkanie z uczniami z SP1 –
Centrala,
„Lato z Franklinem” – Cykl spotkań wakacyjnych dla dzieci – Centrala,
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Wystawa przewodników turystycznych – Filia nr 1,
Wystawa pt. „Historia I powstania Śląskiego” –Centrala,
Spotkanie z dziećmi pt. „Poznajemy zawody” – SP2 – Centrala,
Biblioteka brała udział w akcji „Narodowe Czytanie” – Centrala,
Wystawa Ex Librisów – Filia nr 1,
Wystawa górnicza „Barbórka” – Centrala,
Wystawa świąteczna książek o tematyce bożonarodzeniowej – Centrala,
Filia nr 1,
Bezpłatny kurs języka francuskiego (dla gr. początkującej
i zaawansowanej),
Bezpłatny kurs języka angielskiego (dwie grupy początkujące).
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X. Edukacja. Sport
1. Oświata
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Miasto Pszów było organem prowadzącym dla 4 szkół
podstawowych i 3 przedszkoli.
STAN OŚWIATY
Tabela 32
Subwencja oświatowa na 2019 r.

7 648 935,00 zł

Dodatkowa subwencja 2019 r.

181 688,00 zł

Dotacja przedszkolna 2018 r.

443 348,00 zł

RAZEM

8 273 971,00 zł

PLAN WYDATKÓW

16 933 533,40 zł

FAKTYCZNE KOSZTY szkół i przedszkoli

15 990 201,43 zł



Realizacja programów i strategii miasta

Wszystkie zadania realizowane były terminowo, szkoły do 30.06.2019 r. brały udział
w projekcie unijnym „Akademia Kompetencji”.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie otrzymała w ramach realizacji programu „dostarczenie
sprzętu do wyposażenia pracowni fizyczno-chemicznej i biologiczno-geograficznej” pomoce
naukowe w wysokości 66.139 zł ; z programu „posiłek w szkole i w domu” szkoła otrzymała
dotację w wysokości 59. 512 zł .
1. Stan zatrudnienia w pszowskich placówkach oświatowych, w porównaniu do roku 2018
został zwiększony ze względu na udzielaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom
w przedszkolach i uczniom w szkołach:
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Tabela 33
Placówka

Dyplomowany
2018

Mianowany

Kontraktowy

2019

2018

2019

2018

2019

Stażysta
2018

RAZEM

2019

2018 | 2019

SP1

22

23

5

3

1

1

2

1

30 | 28

SP2

17

21

0

0

6

4

3

2

26 | 27

SP3

18

17

2

1

5

8

4

3

29 | 29

SP4

24

23

2

2

3

5

1

1

30 | 31

PP1

4

4

2

2

3

3

2

2

11 | 11

PP2

6

6

1

1

3

3

0

2

10 | 12

PP3 z oddziałami

9

9

4

5

5

6

0

2

18 | 22

RAZEM

100

103

16

14

26

30

12

13

154 | 160

Miasto Pszów może pochwalić się bardzo dobrze wykształconą kadrą pedagogiczną. Nauczyciele
uczący w jednostkach oświatowych regularnie podnoszą kwalifikacje zawodowe.
Wynagrodzenie nauczycieli wraz z ZUSem pracodawcy w 2019 r. wynosiło 13 983 074,52 zł.
Dofinansowanie z Unii 333 667,12 zł , co razem daje kwotę 14 316 741,64 zł.
Tabela 34

Wynagrodzenia nauczycieli

Placówka

Wynagrodzenia
nauczycieli

Wynagrodzenia
adm. Obsł.

Trzynasta Pensja

ZUS
Pracodawca

Razem

P1

405 041,09 zł

243 493,05 zł

44 191,17 zł

125 981,53 zł

818 706,84 zł

P2

535 587,93 zł

320 125,99 zł

60 557,60 zł

163 212,51 zł

1 079 484,03 zł

P3

920 483,94 zł

630 023,04 zł

98 309,68 zł

302 459,40 zł

1 951 276,06 zł

P 3 UE

85 955,28 zł

64 480,00 zł

3 243,81 zł

25 807,80 zł

179 486,89 zł

SP 1

1 655 294,31 zł

470 532,59 zł

164 917,25 zł

421 239,18 zł

2 711 983,33 zł

SP 1 UE

37 520,74 zł

0,00 zł

0,00 zł

7 369,07 zł

44 889,81 zł
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SP 2

1 231 883,38 zł

345 743,35 zł

102 701,38 zł

307 197,52 zł

1 987 525,63 zł

SP 2 UE

26 989,35 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 300,70 zł

32 290,05 zł

SP 3

1 161 105,13 zł

215 763,97 zł

91 460,78 zł

276 210,79 zł

1 744 540,67 zł

SP 3 UE

30 510,76 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 964,85 zł

36 475,61 zł

SP 4

1 931 241,14 zł

416 734,39 zł

177 292,51 zł

469 364,11 zł

2 994 632,15 zł

SP 4 UE

33 872,25 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 652,51 zł

40 524,76 zł

ZOPO

0,00 zł

441 505,76 zł

27 427,12 zł

78 521,55 zł

547 454,43 zł

Św. Śr.

0,00 zł

114 751,42 zł

8 695,59 zł

24 024,37 zł

147 471,38 zł

Bez Unii

7 840 636,92 zł

3 198 673,56 zł

775 553,08 zł

2 168 210,96 zł

13 983 074,52 zł

Z Unią

214 848,38 zł

64 480,00 zł

3 243,81 zł

51 094,93 zł

333 667,12 zł

Razem

8 055 485,30 zł

3 263 153,56 zł

778 796,89 zł

2 219 305,89 zł

14 316 741,64 zł

2. Ilość dzieci w szkołach zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego ze względu na reformę
oświaty (likwidacja gimnazjum). W roku 2018 wszystkich uczniów w szkołach podstawowych
i gimnazjum było 1026, obecnie w 50 oddziałach szkolnych uczy się 962 uczniów.
Tabela 35
Placówka Klasa I oddzKlasa II oddz Klasa III oddz Klasa oddz Klasa V oddz
IV

Klasa oddz Klasa oddz Klasa oddz RAZEM oddz
VI
VII
VIII

SP1

44

2

43

2

47

2

14

1

73

4

59

3

-

-

-

-

280

14

SP2

22

1

21

1

16

1

-

-

49

2

35

2

23

1

17

1

183

9

SP3

31

2

23

1

21

1

11

1

30

2

34

2

20

1

32

2

202

12

SP4

33

2

37

2

24

1

-

-

33

2

41

2

64

3

65

3

297

15

RAZEM

130

7

124

6

108

5

25

2

185

10

169

9

107

5

114

6

962

50

3. Dzieci w przedszkolach w 2018 roku w 18 oddziałach było 421, natomiast na dzień
30.09.2019 r. w 20 oddziałach jest 450 dzieci.
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Tabela 36
Placówka

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ilość Dzieci

ilość grup

PP1

1

17

19

24

26

-

-

87

4

PP2

3

29

32

39

42

2

-

147

6

PP3 z oddziałami
(przy Straży w
Krzyżkowicach)

2

33

61

57

63

-

-

216

10

RAZEM

6

79

112

120

131

2

-

450

20

4. W szkołach i w przedszkolach prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w
stosunku do ubiegłego roku zwiększyła się ilość uczniów z opiniami i orzeczeniami

Szkoła Podstawowa nr 1

Tabela 37
Ilość uczniów z opiniami/
orzeczeniami

Ilość nauczycieli pracujących z uczniem

Orzeczenia - 2
Opinia z PPP - 40
„Bezpieczny Rejs” - 13
Badanie baterią s* lub S10/12 - 12

14

Szkoła Podstawowa nr 2

Tabela 38
Ilość uczniów z opiniami/
orzeczeniami

Ilość nauczycieli pracujących z uczniem

Orzeczenia – 17 + 1 NI = 18

19

Opinia 19

6
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Szkoła Podstawowa nr 3

Tabela 39
Ilość uczniów z opiniami/
Orzeczeniami

Ilość nauczycieli pracujących z uczniem

Orzeczenia - 3

2

Opinia - 37

2

Szkoła Podstawowa nr 4

Tabela 40
Ilość uczniów z opiniami/
Orzeczeniami

Ilość nauczycieli pracujących z uczniem

Orzeczenia - 6

5

Opinia - 46

12

Przedszkole nr 1

Tabela 41
Ilość uczniów z opiniami/
Orzeczeniami
1

Ilość nauczycieli pracujących z uczniem
3

Przedszkole nr 2

Tabela 42
Ilość uczniów z opiniami/
orzeczeniami
z opiniami 2

Ilość nauczycieli pracujących z uczniem
1
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Przedszkole nr 3

Tabela 43
Ilość uczniów z opiniami/
orzeczeniami

Ilość nauczycieli pracujących z uczniem

10

8

5. W szkołach i przedszkolach zostały przeprowadzone remonty:
Tabela 44
Placówka
Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 2
Szkoła
Podstawowa nr 1

Remonty

Kwota

- budowa mini boiska w ogrodzie przedszkolnym
- remont parkietu na 2 salach zabaw
- malowanie kuchni i przedsionków przedszkola
- wymian drzwi wejściowych na klatce schodowej
- mycie elewacji 1 ściana
- malowanie Sali, kuchni, pomieszczenia gospodarczego
- wykonanie podłogi w sali nr 54
- malowanie korytarza I p.
- malowanie: pokoju nauczycielskiego, małej świetlicy, sal
lekcyjnych: 44, 34
- naprawa pompy solarnej i automatyki grzewczej

13 500 zł
1 408 zł

Projekty unijne realizowane w 2019 – „Akademia Kompetencji”
Szkoła
Podstawowa nr 2

- remont i malowanie sali gimnastycznej, części korytarzy i
szatni uczniowskich .

2 000 zł

Szkoła
Podstawowa nr 3
Szkoła
Podstawowa nr 4

- malowanie korytarzy szkolnych

4256 zł

- Malowanie szatni
- Malowanie sali nr 10
- Malowanie sali nr 17
- Malowanie magazynu kuchni
- Malowanie korytarza kuchni

1500 zł

- Malowanie wszystkich toalet uczniowskich
- Wymiana drzwi na salę gimnastyczną (3szt)
- Zakup i montaż placu zabaw ( z funduszy Rady Rodziców)

4 800 zł
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6. Informacja o stanie realizacji wykonania uchwał, wydanych decyzjach.
Tabela 45
Decyzje w sprawie
dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych
pracowników

Uchwały

Zarządzenia Burmistrza

18

23

12

7.Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Tabela 46

Ilość pracodawców

ROK

Kwota dofinansowania

2018

15

137.451,38

2019

12

84.446,25

(w tym 1 odmowa
udzielenia dofinansowania
młodocianego)

Zgodnie z zapisami ustawy pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub
przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin. Dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
młodocianego pracownika w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich
wymaganych warunków.
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Zestawienie wydatków placówek oświatowych 2019

Tabela 47
Placówka

Wynagrodzenia nauczycieli

Wynagrodzenia adm. Obsł.

Trzynasta Pensja

ZUS Pracodawca

Razem

P1

405 041,09

243 493,05

44 191,17

125 981,53

818 706,84

P2

535 587,93

320 125,99

60 557,60

163 212,51

1 079 484,03

P3

920 483,94

630 023,04

98 309,68

302 459,40

1 951 276,06

P 3 UE

85 955,28

64 480,00

3 243,81

25 807,80

179 486,89

SP 1

1 655 294,31

470 532,59

164 917,25

421 239,18

2 711 983,33

SP 1 UE

37 520,74

0,00

0,00

7 369,07

44 889,81

SP 2

1 231 883,38

345 743,35

102 701,38

307 197,52

1 987 525,63

SP 2 UE

26 989,35

0,00

0,00

5 300,70

32 290,05

SP 3

1 161 105,13

215 763,97

91 460,78

276 210,79

1 744 540,67

SP 3 UE

30 510,76

0,00

0,00

5 964,85

36 475,61

SP 4

1 931 241,14

416 734,39

177 292,51

469 364,11

2 994 632,15

SP 4 UE

33 872,25

0,00

0,00

6 652,51

40 524,76

ZOPO

0,00

441 505,76

27 427,12

78 521,55

547 454,43

Św. Śr.

0,00

114 751,42

8 695,59

24 024,37

147 471,38

Bez Unii

7 840 636,92

3 198 673,56

775 553,08

2 168 210,96

13 983 074,52

Z Unią

214 848,38

64 480,00

3 243,81

51 094,93

333 667,12

Razem

8 055 485,30

3 263 153,56

778 796,89

2 219 305,89

14 316 741,64

2. Inne dofinansowanie oświaty
1)Finansowanie nauki
w Wodzisławiu Śląskim

religii

dla

uczniów

kościoła

ewangelicko-augsburskiego

Miasto Pszów zgodnie z zawartymi aneksami, w tym aneksem nr 3 z dnia 2 grudnia 2019 r.
do porozumieniem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie organizowania, prowadzenia
i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie
katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Pośpiecha 1, przekazało dotację na 3
dzieci za styczeń – sierpień 2019 r. w wysokości 3.104,58 zł. W miesiącach wrzesień –
grudzień 2019 r. w lekcjach religii uczęszczało 2 dzieci wówczas dotacja wypłacona została w
kwocie 1.168,05 zł. Po otrzymaniu rozliczenia z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego dotacja
należna wynosiła 1.256,76 zł mianowicie Miasto Pszów dopłaciło 88,71 zł w styczniu 2020 r.
2) Pokrycie kosztów za uczniów będącymi mieszkańcami Pszowa, którzy uczęszczają do
przedszkoli w innych gminach:
a) Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych Miasto Pszów w roku 2019 pokryło koszty za uczniów będącymi mieszkańcami
Pszowa, a uczęszczającymi do Publicznych Przedszkoli lub Publicznych Punktów
Przedszkolnych w sąsiednich Gminach. Ilość dzieci zamieszkałych w Pszowie, którym Miasto
pokryło koszty wychowania przedszkolnego w sąsiednich Gminach to:
RYBNIK

1 dziecko

GASZOWICE

1 dziecko

KORNOWAC

1 dziecko

KIETRZ

1 dziecko

LYSKI

1 dziecko

RADLIN

1 dziecko

WODZISŁAW Śl.

3 dzieci

GODÓW

1 dziecko

W sumie Miasto Pszów poryło koszty wychowania przedszkolnego dla 10 dzieci
uczęszczających do Publicznych Przedszkoli oraz Publicznych Punktów Przedszkolnych.
b) Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych Miasto Pszów w roku 2019 pokryło koszty za uczniów będącymi mieszkańcami
Pszowa, a uczęszczającymi do Niepublicznych Przedszkoli lub Niepublicznych Punktów
Przedszkolnych w sąsiednich Gminach. Ilość dzieci zamieszkałych w Pszowie, którym Miasto
pokryło koszty wychowania przedszkolnego w sąsiednich Gminach to:

RYBNIK

1 dziecko

JASTRZĘBIE ZDRÓJ

1 dziecko

RYDUŁTOWY

13 dzieci

W poszczególnych miesiącach liczba dzieci ulegała zmianie. W sumie Miasto Pszów pokryło
częściowe koszty wychowania przedszkolnego dla 15 dzieci uczęszczających do
Niepublicznych Przedszkoli oraz Niepublicznych Punktów Przedszkolnych.

3. Sport
1. Turnieje, zawody, zawody sportowe
Liczba wydarzeń sportowych organizowanych przez Miasto Pszów w ubiegłym roku - 5:
1)
2)
3)
4)
5)

XI Bieg o Puchar Burmistrza Miasta Pszów,
Rajd Rowerowy,
Turniej tenisa ziemnego,
Turniej tenisa stołowego,
Turniej szachowy.

Bieg o Puchar Burmistrza Miasta współorganizowany jest z Klubem Sportowym „FORMA”
z Wodzisławia Śląskiego. W XI Biegu o puchar Burmistrza Miasta Pszów wzięło udział 152
uczestników w kategorii bieg 115 osób, a w kategorii nordic walking 37 osób .
Celem niniejszego wydarzenia była popularyzacja biegania oraz nordic walking jako
najbardziej dostępnych form rekreacji wśród wszystkich grup wiekowych oraz integracja
środowisk biegaczy z najbliższych okolic.
Rajd Rowerowy to wydarzenie sportowe towarzyszące corocznym Dniom Miasta, w którym
uczestniczyło ok. 100 rowerzystów.
Celem powyższego wydarzenia była popularyzacja aktywnego spędzania czasu
oraz poznawanie terenów Miasta Pszów.
Turniej tenisa ziemnego, stołowego oraz turniej szachowy współtowarzyszą Dniom Pszowa od
wielu lat, w każdym z wymienionych wydarzeń bierze udział ok. 30 zawodników w różnych
kategoriach wiekowych.
Celem turnieju tenisa ziemnego i stołowego jest usprawnianie aktywności fizycznej, oraz uczy
najmłodszych zdrowej rywalizacji. Zaś celem turnieju szachowego jest głównie umocnienie
umiejętności interpersonalnych czy społecznych. Szachy ucząc cierpliwość, samodyscyplina
czy logiczne myślenie.
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2. Obiekty infrastruktury sportowej i spędzania wolnego czasu.
Liczba obiektów sportowych znajdujących się na terenie Miasta Pszów – 7:
a)
b)
c)
d)

4 siłownie na wolnym powietrzu,
Boisko do siatkówki ze sztuczną nawierzchnią przy OSP Krzyżkowice,
Boisko sportowe „ORLIK”,
Lodowisko z siłownią oraz w okresie letnim - skat park, korty tenisowe.

Każde z wyżej wymienionych obiektów sportowych cieszy się sporym zainteresowaniem
mieszkańców oraz klubów sportowych. Zarówno boiska jak i siłownie są ogólnodostępne,
a korzystanie z nich jest nieodpłatne. Z boiska ORLIK w roku 2019 korzystało ok. 500 os.
miesięcznie.
3.Dotacje udzielone na podstawie ustawy o sporcie w ramach wsparcia finansowego
przedsięwzięć w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta
Liczba ogłoszonych naborów wniosków – 1.
Liczba złożonych wniosków – 4.
Liczba umów nie zrealizowanych (rozwiązane lub unieważnione) – 0.
Liczba zawartych umów – 3.
Na realizację przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu zaplanowano kwotę –
84.000,00 zł.
6. Wysokość środków przekazanych na realizację przedsięwzięć z zakresu sprzyjania
rozwojowi sportu ogółem – 84.000,00 zł.
7. Zadania były realizowane przez ogółem przez 3 kluby, zgodnie z poniższą tabelą:
1.
2.
3.
4.
5.

Tabela 48
TYTUŁ ZADANIA

KWOTA UDZIELONEJ
DOTACJI

LP.

OFERENT

1.

LKS „Naprzód 37”
Krzyżkowice

2.

Towarzystwo Sportowe
Górnik Pszów

„Promocja sportu i aktywnego stylu życia".

35.000,00 zł

3.

Klub Sportowy Akademia
Piłkarska „UNITED”

„Szkolenie sportowe -Pszów 2019".

10.000,00 zł

„Ja i sport”

39.000,00 zł.
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Głównym celem współpracy Miasta Pszów z klubami sportowymi w 2019 r. była poprawa
warunków uprawiania sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności
sportowej poprzez włączenie tych klubów w realizacje przedsięwzięć o charakterze
sportowym.
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XI. Zdrowie i Pomoc społeczna
1. Ośrodek Pomocy Społecznej
Pomoc społeczna stanowi bardzo ważny obszar związany z funkcjonowaniem gminy. Działania
realizowane w tym zakresie wywierają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców.
Pomocą społeczną administruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie. Jego głównym celem
jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są w stanie pokonać własnymi siłami.
Różnymi formami pomocy obejmowano 249 rodzin (533 osoby w tych rodzinach).
Budżet OPS w Pszowie za 2019 r. zamknął się kwotą 2.083.403zł.
Realizacja zadań statutowych:
Prowadzenie postępowań w sprawach uprawnień do świadczeń pomocy
społecznej:
Łączny koszt świadczeń 1.135.551zł. w tym:
środki własne gminy: 648.877zł,
budżet państwa: 486.674zł:
1. zasiłki stałe: 195.521zł. (37 osób),
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.728zł. (32 osoby),
3. zasiłki okresowe: 119.302zł. (66 rodzin),
4. Pomoc w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu": 265.975zł.
(97 rodzin - 194 osoby w tych rodzinach) w tym:
- posiłki w szkołach i przedszkolach: 13.285zł,
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności: 252.690zł.
5. zasiłki celowe: 53.910zł. (140 rodzin),
6. specjalne zasiłki celowe: 37.580zł. (67 rodzin),
7. dożywianie dzieci poza programem rządowym: 5.522zł.
8. usługi opiekuńcze: 69.550zł. (20 osób),
9. schronienie: 74.721zł. (22 osoby bezdomne),
10. pomoc w naturze 8.580zł. (spotkanie wigilijne, 63 paczki świąteczne),
11. pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej: 284.372zł. (10 osób),
12. pogrzeb: 2.790zł. (1 osoba).
I.

Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
III.
Realizacja zadań gminy nałożonych ustawą z dnia 09 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 261.858 zł. (w tym 37.464zł
z budżetu państwa):
- dofinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej: 154.183 zł. (29 dzieci),
II.
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- inne koszty: 107.675 zł. (wynagrodzenia asystentów rodziny, szkolenia,
delegacje, badania, materiały biurowe).
IV.
Realizacja zadań ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie: 4.391zł.
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Pszowie,
- prowadzenie procedur „Niebieska Karta”,
- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Pszów na lata 2016-2020. W roku 2019r. do ZI wpłynęło 36
„NK”, odbyło się około 109 spotkań grup roboczych prowadzących procedurę „NK”. Według
stanu na 31.12.2019 r.
Zespół Interdyscyplinarny w Pszowie liczy 17 osób, w skład ZI wchodzą:
 czterej przedstawiciele Komisariatu Policji w Pszowie – dzielnicowi KP w Pszowie,
 siedmiu pracowników pomocy społecznej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszowie,
 dwóch przedstawicieli oświaty – psycholog ZSP w Pszowie, pedagog SP Nr 2
w Pszowie,
 przedstawiciel ochrony zdrowia – NZOZ VITAMED w Pszowie,
 przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim – kurator ds. karnych,
 przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim – prokurator
Prokuratury
 Rejonowej,
 przedstawiciel organizacji pozarządowej – Towarzystwa Przyjaciół Pszowa.
Trzy osoby powołane do składu ZI są jednocześnie członkami Gminnej Komisji do
spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Zespół realizuje również zadania przyjęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wg stanu na 31 grudnia
2019 r. „aktywnych” pozostaje 18 „Niebieskich Kart”, co oznacza, iż w tych rodzinach
procedura NK jest prowadzona do nadal.

Praca w Grupach Roboczych ZI w Pszowie
(liczba zorganizowanych spotkań członków Grup Roboczych
z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie)
Tabela 49
Rok

2019

Liczba ustalonych spotkań

Liczba NK „aktywnych”

w Pszowie

w ramach Grup Roboczych
ZI

na koniec roku
kalendarzowego

36

109

18

Liczba NK przekazanych do
ZI
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2018

36

120

15

2017

40

130

19

2016

53

130

17

2015

78

200

41

2014

40

124

33

2013

69

173

39

2012

48

171

48

Stypendia szkolne: 5.281zł. – z pomocy skorzystało 8 uczniów.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – finansowany ze środków
Unii Europejskiej, gmina ponosi koszty bieżące realizacji programu: 2.760zł.z pomocy korzystają 184 osoby, każda osoba w trakcie kilku dostaw towaru
otrzymuje około 50kg artykułów spożywczych, w tym: makaron, ryż,
herbatniki, mleko, ser żółty, cukier, olej rzepakowy, kabanosy, miód, groszek
z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz
wieprzowy
z warzywami, szynka wieprzowa, drobiowa, filet z makreli,
pasztet wieprzowy, sok jabłkowy.
VII. Wydawanie decyzji o uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej – na
podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przeprowadzono 36
postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie uprawnień do
świadczeń leczniczych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego. Koszt realizacji skalkulowano na kwotę 1.700zł. – dotacja ze
środków budżetu państwa.
VIII. Koszty funkcjonowania OPS: 671.862 – w tym 152.742zł. dotacji budżetu
państwa.
Stan zatrudnienia w OPS: 12 osób, w tym: 6 pracowników socjalnych, 2
asystentów rodziny,
2 pracowników księgowości, pracownik obsługi, kierownik.
Dochody: łącznie 37.759zł. (odpłatność za usługi opiekuńcze, pobyt w domach
pomocy społecznej, zwrotów świadczeń, odsetki - odprowadzane na konto
Urzędu Miasta w Pszowie).
IX.
Ocena zasobów pomocy społecznej (OZPS) opracowywana corocznie, obejmuje
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe, osoby
i rodziny korzystające z pomocy, rodzaje problemów oraz ich rozkład ilościowy.
Ocena jest dokonywana w porozumieniu z Referatami: Świadczeń Społecznych,
Ewidencji Ludności, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta
w Pszowie, Świetlicą Środowiskową.
V.
VI.
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Monitorowanie realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na
lata 2016 – 2022” – w zakresie działalności OPS w Pszowie: bieżąca działalność
jednostki, w tym: przyznawanie świadczeń pomocy finansowej, usługowej,
schronienia, pracy socjalnej, kierowania do odpowiednich jednostek
specjalistycznych, realizacja zadań z zakresu wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej, przeciwdziałania przemocy, współpraca z Urzędem Miasta, Sądem,
Policją, GKRPAiPN w Pszowie, placówkami oświatowymi, innymi jednostkami
i organizacjami różnych szczebli (powiat, województwo).
- jako zmiany pozytywne należy podkreślić: znaczną poprawę sytuacji na rynku pracy,
dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego, porad psychologa, dostęp do „banku żywności”,
wykładni przepisów czy nawet sprzeczne z sobą akty prawne.
X.

Jako problemy pozostające bez realizacji (lub realizowane w bardzo nieznacznym stopniu)
należy wymienić w szczególności problem braku tanich mieszkań na wynajem oraz
braku zaplecza dla udzielania specjalistycznego wsparcia seniorom, w tym rehabilitacji.

2. Realizacja programów społecznych
1. Rządowy program „Rodzina 500+”- organ właściwy realizuje zadania z zakresu
świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Świadczenie
wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu
państwa. Koszty obsługi w przypadku organu właściwego wynosiły od 01.04.2016 r.
do 30.06.2019 r. 1,5% , od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 1,2 % otrzymanej dotacji
na świadczenie wychowawcze.
W 2019 roku złożonych zostało 1.636 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego, świadczenie zostało przyznane dla 2.338 dzieci.
W 2019 roku wydatkowano na wypłatę w/w świadczeń kwotę 9.644.177,30 zł, a koszty
obsługi tego zadania wyniosły 130.787,93 zł.
Złożenie większej ilości wniosków w 2019 r. w stosunku do 2018 r. spowodowane jest
zniesieniem kryterium dochodowego od 01.07.2019 r.
2. Świadczenia rodzinne - organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń
rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczenia rodzinne
i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane w formie dotacji celowej
z budżetu państwa. Koszty obsługi w przypadku organu właściwego wynoszą:
1) 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
2) 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.
System świadczeń rodzinnych obejmuje:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
świadczenie pielęgnacyjne;
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
4) świadczenie rodzicielskie.
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W 2019 roku złożonych zostało:
254 wniosków na zasiłki rodzinne z dodatkami,
95 wnioski na zasiłek pielęgnacyjny,
19 wniosków na świadczenie pielęgnacyjne,
85 wnioski na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
35 wniosków na świadczenie rodzicielskie,
W 2019 r. wydatkowano na wypłatę w/w świadczeń kwotę 3.263.375,03 zł, a koszty
obsługi tego zadnia wyniosły 82.606,63 zł.
Złożenie mniejszej ilości wniosków na zasiłki rodzinne w 2019 r. w stosunku do 2018 r.
spowodowane jest brakiem podniesienia kwoty kryterium dochodowego.
4. Pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów - przyznawanie i wypłat świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych
jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie
dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2019 roku
złożono 60 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W 2019 roku wydatkowano na wypłatę w/w świadczeń kwotę 377.684,84 zł, a koszty
obsługi tego zadania wyniosły 11.330,55 zł.
W 2019 roku gmina Pszów uzyskała dochód w wysokości 71.247,78 zł (40% kwot
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego odzyskanych
od dłużników alimentacyjnych).
5. Rządowy program „Dobry start” - organ właściwy realizuje program z zakresu
administracji rządowej.
Świadczenie dobry start, w tym koszty jego obsługi
są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt realizacji programu wynosi
10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo
do świadczenia dobry start.
W 2019 roku złożonych zostało 1.134 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
„Dobry start” , świadczenie zostało przyznane dla 1.509 dzieci.
W 2019 roku wydatkowano na wypłatę w/w świadczenia kwotę 451.800,00 zł,
a koszty obsługi tego zadnia wyniosły 15.090,00 zł.
6. Dodatek mieszkaniowy jest zadaniem własnym gminy. Świadczenie przyznawane
na okres 6 miesięcy osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu spełniającym ustawowe
kryterium dochodowe gospodarstwa domowego.
W 2019 roku złożonych zostało 88 wniosków o przyznanie prawa do dodatku
mieszkaniowego.
W 2019 roku wydatkowano na wypłatę w/w świadczenia kwotę 100.793,15 zł.
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7. Dodatek energetyczny - wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu
administracji rządowej. Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie
wypłat dodatku energetycznego. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat
dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii
elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych
w gminie.
W 2019 roku złożonych zostało 22 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.
W 2019 roku wydatkowano na wypłatę dodatku energetycznego kwotę 1.089.72 zł,
a koszty obsługi wyniosły 21,79 zł.
8. Program samorządowy „Rodzina 3 plus”
Na podstawie uchwały nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 listopada 2015
r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina 3 +”zmieniającą Uchwałę Nr XVI /113/2016
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII /85/ 2015 r. Rady Miejskiej
w Pszowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina 3+” Miasto
Pszów realizuje następujące działania:
1) przyjmowanie wniosków oraz wydawanie kart „Rodzina 3 plus”(wpłynęły 16 wnioski)
2) wydawanie karnetów na lodowisko (304 szt.)
3) przygotowanie i sporządzenie porozumień w sprawie partnerstwa z MOK w Pszowie
i ZGKiM dotyczącym zniżek i ulg dla beneficjentów.
4) rozliczenie not księgowych oraz faktur
W związku z realizacją w/w programu wydatkowano na zadanie kwotę: 5.582,50 zł
9. Karta Dużej Rodziny
W związku z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w 2019 r.
złożono 156 wniosków na KDR.
Złożenie większej ilości wniosków w 2019 r. w stosunku do 2018 r. spowodowane jest zmianą
ustawy od 01.01.2019 r. - karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
10. XX. Dni Promocji Zdrowia
W dniach 3 i 4 października 2019 r. odbyły się jubileuszowe XX Dni Promocji Zdrowia.
Na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 11.614, 29 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa
Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach.
Gmina Miasto Pszów posiada program mieszkalnictwa. Uchwałą nr XXXII/236/2017
z dnia 27 września 2017 r. przyjęto „Wieloletni program zagospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Pszów”, którego celem jest dążenie do racjonalnego
i efektywnego gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym.
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Program ten określa:
a) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne,
b) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego
budynków i lokali,
c) plan sprzedaży lokali mieszkaniowych w latach 2017-2022,
d) zasady polityki czynszowej oraz warunki zmiany czynszu,
e) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem
Miasta Pszów,
f) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
g) wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, koszty zarządem nieruchomościami wspólnymi oraz wydatki inwestycyjne,
h) inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalnej gospodarki
mieszkaniowym zasobem gminy.
Stan zasobów mieszkaniowych Miasta Pszów:
Tabela 50
Lokale mieszkalne
Ilość budynków Liczba mieszkań Powierzchnia
stanowiąca
użytkowa
własność gminy stanowiąca
własność gminy

Lp. Lokalizacja

1

Pszów, ul. Pszowska 565

1

3

131,80 m2

2

Pszów, ul. Ks. Pawła Skwary 6

1

12

692,51 m2

3

Pszów, ul. Romualda Traugutta 5

1

8

363,55 m2

4

Pszów, ul. Romualda Traugutta 7

1

5

166,81 m2

5

Pszów, ul. Romualda Traugutta 48

1

1

72,63 m2

Tabela 51

Lokale socjalne

Lp.

Lokalizacja

Ilość budynków

Liczba mieszkań Powierzchnia
stanowiąca
użytkowa
własność gminy stanowiąca
własność gminy

1

Pszów, ul. Pszowska 565/5

1

2

72,82 m2
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Wysokość wpływów z czynszów za lokale komunalne i socjalne za rok 2019 wyniosła
113 783,81 zł
Wysokość wydatków w roku 2019 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, koszty zarządem nieruchomościami wspólnymi oraz wydatki inwestycyjne.
Tabela 52

Koszty

Lokale komunalne i socjalne
Wyszczególnienie

2019 r.

bieżące

125.241,79 zł

Koszty remontów i modernizacji

brak

Koszty zarządzania (mieszkania i lokale 87.762,31 zł
użytkowe razem)
Wydatki inwestycyjne

brak

Koszty bieżące obejmują: fundusz płac pracownika obsługującego mieszkania komunalne,
konserwacje i usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych,
odgromowych, kominowych, malowanie klatek schodowych itd.
Koszty zarządzania obejmują: naliczanie czynszów, opłat, podatków, umów, prowadzenie
„teczek lokali” (protokoły, kaucje, czynsze) książek obiektów, prowadzenie rozrachunków
z kontrahentami mieszkań komunalnych, przekazywanie informacji rocznych właścicielowi,
sporządzanie sprawozdań, wnioskowanie spraw o eksmisje i przygotowanie dokumentacji,
procentowy udział funduszu płac i pochodnych pracowników administracji.

Gmina Miasto Pszów posiada w swoim zasobie 29 mieszkań komunalnych oraz 2 lokale
socjalne.
Na dzień 31.12.2019 r. wolnych lokali było 3, z czego 1 lokal nie może zostać
przydzielony ze względu na konieczność remontu dachu (mieszkanie znajduje
się na poddaszu). 2 pozostałe mieszkania istnieją jako zabezpieczenie w pozwie sądowym, stąd
konieczne jest wstrzymanie się od ich rozdysponowania do czasu zakończenia postępowania
sądowego. Lista osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Pszów na rok 2019 wynosi 27 osób.
W Mieście Pszów istnieje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, powołana Zarządzeniem
nr BM.0050.154.2019 z dnia 13 listopada 2019 r.
Corocznie odpowiedzialny merytorycznie Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii wysyła
pisma do wszystkich osób oczekujących na najem lokalu celem aktualizacji dochodu osób oraz
aktualizacji listy osób oczekujących na mieszkanie.
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Miasto Pszów stale płaci odszkodowania Spółdzielniom Mieszkaniowym, ze względu
na niedostarczenie lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom
uprawnionym do nich z mocy wyroku.
Wysokość poniesionych w 2019 roku kosztów z ww. tytułu wyniosła 8.722,33 zł.
W roku 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” dokonała zwrotu na konto Urzędu Miasta
Pszów należności pieniężnych w wysokości 3.397,06 zł tytułem zwrotu odszkodowania
za niedostarczenie lokalu socjalnego.

3. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Pszowie w 2019 r. realizowała zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Pszów, uchwalonym przez Radę Miejską w Pszowie (Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 12 grudniu
2018 roku). Realizacja w/w programu nastąpiła poprzez działania Komisji, która to w ramach
dysponowania budżetu pochodzącego z opłat za wydane decyzje o pozwoleniu na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych oraz opłat ponoszonych przez sprzedawców w związku
z osiągniętym obrotem alkoholem za rok poprzedni:
 Przyznała środki na zakup materiałów papierniczych dla potrzeb punktu
konsultacyjnego dla osób uczestniczących w terapii ,
 Zorganizowała i sfinansowała warsztaty profilaktyczne na temat uzależnień
behawioralnych w placówkach przedszkolnych na terenie miasta,
 Przyznała środki finansowe dla uczniów szkół podstawowych na przedstawienie
teatralne „Dzieci w sieci” dot. profilaktyki alkoholowej i cyberprzemocy,
 Zorganizowała i sfinansowała program rekomendowany przez PARPA „DEBATA” dla
klas VI szkół podstawowych
 Zorganizowała i sfinansowała pedagogizację rodziców w szkołach podstawowych
z zakresu profilaktyki uzależnień od e-papierosów, telefonów komórkowych oraz
internetu,
 Współorganizowała wraz z Klubem PCK oddział w Pszowie, tym samym przyznała
środki na zorganizowanie IV Turnieju Szóstek Piłkarskich pod hasłem „STOP
Nałogom”
 Współorganizowała wraz z GRUPĄ Motocyklową Hanysy cykl spotkań z Mikołajem
z pogadankami profilaktycznymi dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 Zakupiła czasopisma „Fenix Psychoterapia” oraz „Antidotum” oraz materiały
profilaktyczne multimedialne i przekazała je do placówek oświatowych, świetlicy
i punktu konsultacyjnego z przeznaczeniem do bezpośredniego wykorzystania w czasie
prowadzenia zajęć profilaktycznych,
__________________________________________________________________________________
RAPORT O STANIE GMINY PSZÓW za rok 2019

122






Współdziałała z Komisariatem Policji w Pszowie, OPS w Pszowie, WOLO Gorzyce,
Punktem Konsultacyjnym w NZOZ VITAMED, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku, Powiatowym Urzędem Pracy w Wodzisławiu Śląskim,
Współpracowała z dzielnicowymi,
Przyznała środki finansowe w celu opracowania poradnika udzielania pierwszej
pomocy osobie po spożyciu alkoholu, następnie rozdysponowała materiały
profilaktyczne do placówek oświatowych w Pszowie.
W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja nie realizowała programu w ramach
działalności Świetlicy Środowiskowej Kameleon, która otrzymała odrębne środki
finansowe pochodzące z wpłat za wydawanie zezwoleń ma sprzedaż napojów
alkoholowych w formie dotacji.

Przeciwdziałanie Narkomanii
W tym zakresie w ramach współorganizacji:
 Zorganizowała i sfinansowała w Zespole Szkół Ponadpodstawowych warsztatypogadanki na temat środków psychoaktywnych,
 Zorganizowała i sfinansowała program profilaktyczny „Cukierki” na temat uzależnień
behawioralnych w placówkach przedszkolnych na terenie miasta,
Ponadto zorganizowano dla uczniów ZSP w Pszowie wykład na temat substancji
psychoaktywnych „Spotkania z rzeczywistością”. Problemy na bieżąco monitorowano problem
z dzielnicowymi Komisariatu Policji w Pszowie w zakresie przeciwdziałania narkomanii
prowadzona była współpraca z pedagogami szkół z terenu naszego miasta. Ponadto we
wszystkich programach profilaktycznych była poruszana tematyka przeciwdziałania
narkomanii. Udzielono wsparcia i pokierowano osoby z problemem uzależnienia do Szpitala
Specjalistycznego Ośrodka Diagnostyki i Terapii AIDS w Chorzowie.
Prace komisji to również:
 Opiniowanie wniosków na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (w 2019 roku
ogólnie odbyło się 11 posiedzeń Komisji, na których zaopiniowano pozytywnie 19
wniosków, z czego gastronomia 7, detal 12.
 W ciągu roku wydano w detalu 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
z czego na piwo 12, na wino 12 i 11 na wódkę. Gastronomia 12 zezwoleń, z czego 6 na
piwo, 3 wino i 3 wódka. W 2019 roku uległo likwidacji 6 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych z czego 3 gastronomia i 3 detal.
Stan na rok 2019 - 24 punkty detaliczne i 16 gastronomia.
 Przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), zgodnie
z harmonogramem kontroli oraz upoważnieniami w dniu 09.05.2019 r. i w dniu 19.08.2019 r.
oraz dodatkowych kontroli w dniach 23.04.2019 r. oraz 26.06.2019 r. przeprowadzonych na
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polecenie Burmistrza Miasta członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pszowie przeprowadzili kontrolę
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w 6 placówkach, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przeprowadzono również w ramach działalności komisji szereg czynności związanych
z osobami uzależnionymi od alkoholu i dopalaczy oraz ich rodzinami w tym: Prowadzenie
rozmów interwencyjno- motywacyjnych z osobami uzależnionymi w stosunku co do których
toczy się postępowanie (w 2019 roku wpłynęło 19 wniosków, odbyło się 10 posiedzeń na które
wysłano 97 wezwań, z tego przeprowadzono 45 rozmów, w tym efektywnych rozmów
z zakończeniem procedury było 12. W celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu
skierowano na badania 7 osób, z tego 6 opinii z nakazu sądowego. Do Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śląskim złożono 7 wniosków o kierowanie na leczenie odwykowe w trybie
stacjonarnym, z czego jeden wniosek zwrócono z uwagi na nieterminowe dostarczenie
uzupełnienia do Sądu.
Część ze złożonych wniosków zakończono skierowaniem na leczenie w trybie stacjonarnym
w pozostałych przypadkach procedura w trakcie. Osoby z problemami uzależnień
i współuzależnione kierowano do psychologów oraz Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się
w NZOZ Vitamed w Pszowie. W związku ze stosowaną przemocą w rodzinie założono cztery
niebieskie karty, uczestniczono w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2019
Wynagrodzenia członków Komisji:
Tabela 53
Lp.
Nazwa wydatku
1.

Koszt jednostkowy

Posiedzenie GKRPAiPN x 9 (skład 5 600,00 zł
osób)
Posiedzenie GKRPAiPN x 1

Koszt ogółem
5400,00 zł

360,00 zł

360,00 zł

480,00 zł

480,00 zł

(pełny skład) x 300,00 zł

3.000,00 zł

(skład 3 osoby)
Posiedzenie GKRPAiPN x 1
(skład 4 osoby)
2.

Zespół GKRPAiPN
10
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3.

Kontrola (3 osoby) x 3 na 6 360,00 zł
punktach

1440,00 zł

4.
Potrącenie podatku

10.680, 00 zł

RAZEM

Tabela 54

Programy profilaktyczne:

Nazwa wydatku

1.

Program profilaktyki DEBATA 3.200,00 zł
dla
uczniów
szkół
podstawowych

3.200,00 zł

dla 3.600,00 zł

3.600,00 zł

Program
CUKIERKI
przedszkolaków

Koszt jednostkowy

Koszt ogółem

Lp.

2.

Pedagogizacja rodziców

1.600,00 zł

1.600,00 zł

3.

Warsztaty dla przedszkolaków

1900,00 zł

1.900,00 zł

RAZEM

10.300 zł
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Tabela 55 Imprezy lansujące zdrowy tryb życia i profilaktykę uzależnień:

Lp. Nazwa wydatku
1.

Koszt jednostkowy

Pogadanka na temat środków
psychoaktywnych
ZSP
w
Pszowie

500,00 zł

Koszt ogółem

500,00 zł

2.

Spektakl profilaktyczny dla
uczniów szkół podstawowych
„Dzieci w sieci”

4000,00 zł

4000,00 zł

3.

Mikołajki
dla
dzieci
zagrożonych marginalizacją

499,91 zł

499,91 zł

4.

Wydruk ulotek profilaktycznych

999,99 zł

999,99 zł

5.

IV Turniej STP Nałogom

136,76 zł
141,20 zł

896,97 zł

100,01 zł
519,00 zł

6.896,87 zł

RAZEM

Wydruk i zakup materiałów profilaktycznych:
Tabela 56
Lp.

Nazwa wydatku

1.

Kwartalnik Antidotum dla
pedagogów pszowskich szkół i
4 x 87,41 zł
przedszkoli

2.

Kwartalnik
„ FENIX
PSYCHOTERAPIA”

Koszt jednostkowy

4 x 52,50 zł

Koszt ogółem

349,64 zł

210,00 zł
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3.

Poradnik udzielania pierwszej 500,00 zł
pomocy dla osoby po spożyciu
alkoholu

500,00 zł

4.

Materiały profilaktyczne

444,00 zł

444,00 zł

1503,64 zł

RAZEM

Tabela 57

Inne wydatki

Lp.

Nazwa wydatku

1.

Utrzymanie
punktu
konsultacyjnego
dla
osób
uzależnionych - zakup art.
papierniczych

499,93 zł

Badania
Psychiatryczne
i
psychologiczne
w
celu
wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu

2 x 200,00 zł

2.

Koszt jednostkowy

499,43 zł

Koszt ogółem

1231,22 zł

231,86 zł

1 x 100,00 zł
6 x 450,00 zł

3229,00 zł

1 x 29,00 zł
3.

Opłata sądowa ( 7 wniosków)

40,00 zł

40,00 zł

7X100,00 zł

700,00 zł

5.200,22 zł
W grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. zwrócił kwotę 595 zł., w związku ze
zwrotem jednego wniosku, kwotę wydatków faktycznie poniesionych należy pomniejszyć
o 595 zł.
W roku 2019 z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Miasta Pszów uzyskało kwotę 231.283,70 zł.
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. wydatkowano kwotę 218.779 zł, w tym :
 33.986,00 zł wydatki GKRPAiPN w Pszowie,
 184.793,00 zł Świetlica Środowiskowa w Pszowie.
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5.Świetlica Środowiskowa

os. Kościuszki - Świetlica Środowiskowa
Świetlica Środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego świadczącą pomoc w formie
opiekuńczo – wychowawczej i specjalistycznej; działającą na podstawie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz.887).
W 2019 roku placówka udzieliła pomocy w formie dziennego wsparcia 28 dzieciom w wieku
od 7 do 13 roku życia.
W placówce funkcjonowały dwie grupy wychowawcze. Praca z wychowankami była
prowadzona dwutorowo: indywidualnie i w formie grupowej.
Obecny stan zatrudnienia kadry pedagogicznej to osoby: kierownik - ¾ etatu, wychowawca
starszej grupy - ¾ etatu i wychowawca młodszej grupy - ½ etatu.
1) Rodzaj zrealizowanych zajęć
Zajęcia opiekuńcze, edukacyjne, terapia pedagogiczna, logopedyczna, zajęcia wyrównawcze
i rewalidacyjne, profilaktyczne, artystyczne, sportowo – rekreacyjne.
W 2019 r. zrealizowane zostały następujące miesięczne programy zajęć, posiadające
określony priorytet:
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 „Recepta na zdrowie” – profilaktyka i promocja zdrowia. Zdrowe odżywianie,
cyberprzemoc, uzależnienie od urządzeń cyfrowych, używki, zdrowa jama ustna.
 „Podróże małe i duże” - edukacja geograficzna, przyrodnicza, poznawanie norm
społecznych.
 „Uczymy się tolerancji” - rozwój społeczny, komunikacja, tolerancja.
 „Zabawa uczy, zabawa cieszy” - twórczy rozwój, współpraca z innymi.
 „Wiosna ach to ty” – rozwój kreatywności, usprawnianie motoryki małej.
 „W naszej grupie fajnie jest” - normy, poczucie identyfikacji z grupą, bezpieczeństwo.
 „20 – lecie świetlicy” – przygotowania do obchodów 20-lecia świetlicy.
 „Lato, lato czeka!” – rozwijanie umiejętności społecznych.
 „Słowiańskie wakacje” - edukacja przyrodnicza, turystyka przygodowa – survival,
kultura fizyczna.
 „Kameleony to my” – poznanie zasad obowiązujących w świetlicy, normy społeczne.
 „Chcemy być eko” – edukacja ekologiczna, kreatywność, usprawnianie motoryki małej.
 „W świecie bajek i baśni” – rozwój wyobraźni, propagowanie czytelnictwa.
 „Idą święta” - rozwój duchowy, integracja, zwyczaje i tradycja.
Innowacją w 2019 roku były zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) przygotowane
dla dzieci słabo funkcjonujących w grupie, mających problem w relacjach społecznych jak
również trudności z respektowaniem zasad.

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

2) Praca z rodziną polegała na:
Wspieraniu rodziców i opiekunów prawnych w ich zadaniach opiekuńczo –
wychowawczych.
Kształtowaniu umiejętności wychowawczych oraz korygowaniu niewłaściwych postaw
rodzicielskich.
Edukacji z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej.
Świadczeniu pomocy materialnej (dożywianie, paczki na święta, doposażenie w przybory
szkolne).
Udzielaniu porad, pomocy i wyjaśnień w sprawach urzędowych, sądowych itp.
Przeprowadzeniu prelekcji pt. „Obowiązki opiekuna prawnego względem dziecka”.
3) W ramach naszych działań zrealizowane i w całości sfinansowane zostały
następujące wycieczki, których koszt wyniósł 5427 zł
 Wisła – spacer po centrum, przejazd ciuchcią Martusią, zwiedzanie skoczni itp.
 Żory Twinpigs – przygoda na Dzikim Zachodzie.
 Etno Muzeum w Rudach – edukacja regionalna, dawne tradycje i wierzenia.
 Warownia rycerzy w Pszczynie – udział w warsztatach edukacyjnych.
 „Powiatowe Mikołajki” w Marklowicach (udział w zabawie, ufundowanie
paczek mikołajowych).
4) Profilaktyka środowiskowa, zajęcia otwarte dla dzieci z osiedla – koszt 1356 zł.
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„Gadające niespodzianka” Teatr Kurtyna – przedstawienie profilaktyczne dla
dzieci z osiedla (zajęcia otwarte). Poruszane tematy to łamanie norm
społecznych, niewłaściwe zachowanie i jego konsekwencje.
„Super Prank” - Teatr Kurtyna – przedstawienie profilaktyczne dla dzieci
z osiedla (zajęcia otwarte). Tematy poruszane to bezpieczeństwo w sieci,
uzależnienie od telefonu, wpływ grupy na zachowanie dziecka.
„Magiczne show” – pokaz iluzji w wykonaniu profesjonalnego magika.
Zaproszenie gości z zewnątrz – integracja z podopiecznymi stowarzyszenia
Radość Życia.

Inne atrakcje:
 „Powitanie lata, ognisko” – pieczenie kiełbasek, animacje dla dzieci w plenerze.
 „20-lecie świetlicy” – uroczyste obchody jubileuszu placówki.
 „Dzień rodziny” – występ wychowanków dla ich rodzin. Słodki poczęstunek –
fontanna czekoladowa.
5) Zakupy, wyposażenie : 8 328,56 zł
tablica mobilna, suchościeralna, siedziska pufy – doposażenie sali terapeutycznej ,
szafka na obuwie zmienne – wymiana mebla w szatni, sprzęt AGD – maszyna do waty
cukrowej, żelazko, zabawki, gry do sali terapeutycznej, doposażenie pracowni
ceramicznej, sprzęt sportowy, artykuły papiernicze, środki czystości.
6) Inne wydatki:
 dożywianie wychowanków (w tym paczki na święta) : 12 286,30 zł
 remont - malowanie kuchni i pomieszczenia administracyjnego: 1000,00 zł
 doposażenie w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć „Trening umiejętności
społecznych” oraz gry logopedyczne – 1099,20 zł
Wydatki na prowadzenie działalności świetlicy w roku 2019 wyniosły: 184 792,65 zł.
7) Współpraca
W roku sprawozdawczym Świetlica Środowiskowa w Pszowie pozostawała w kontakcie lub
ścisłej współpracy lub konsultowała swoje działania ze Szkołą Podstawowa nr 2, Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami sądowymi,
asystentami rodzin, rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.
W ramach współpracy ze środowiskiem świetlica zorganizowała dwa przedstawienia
profilaktyczne dla dzieci z osiedla, w których wzięli udział uczniowie z SP2 wyznaczeni przez
pedagoga szkolnego. Ponadto stowarzyszenie Radość Życia zostało zaproszone na pokaz
„Magiczne show” – w celu integracji podopiecznych.
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XII. Promocja. Fundusze Zewnętrzne i Komunikacja Społeczna
1. Promocja
1. Liczba realizowanych przedsięwzięć, projektów, zadań promocyjnych – 5
a) „Tropem historii Pszowa” – celem projektu dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej był rozwój infrastruktury turystycznej oraz stworzenie atrakcyjnej oferty
spędzania wolnego czasu dla mieszkańców oraz gości spoza Pszowa, w tym stworzenie
gry Questowej, montaż tablic informacyjnych na terenie Pszowa o ważnych obiektach,
miejscach oraz pszowskich wydarzeniach, nagranie spotu promującego Miasto Pszów
oraz wydanie publikacji pn. „Tropem historii Pszowa”.
b) Powiatowy Lider Przedsiębiorczości – promocja przedsiębiorców z terenu Miasta
Pszów,
c) Udział w programie „Zgadnij! Napisz! Wygraj!” emitowanym w Telewizji TVP 3
Katowice. Program promował Pszów poprzez pokazanie takich miejsc jak Bazylika pw.
NNMP w Pszowie, była Kopalnia KWK „Anna”, Kalwaria Pszowska oraz Lodowisko,
d)Wykonanie logo promującego jubileusz 25-lat samorządności Miasta Pszów w 2020
roku,
e) Punkt informacji Turystycznej, który funkcjonuje przy Bibliotece Miejskiej (ul. Traugutta
1).
2. Liczba rozbudowanej infrastruktury turystycznej – 1kpl. (Infrastruktura powstała w ramach
projektu pn. „Tropem historii Pszowa” i stanowi jeden z elementów gry questowej), w tym:
a) 3 tablice informacyjne umieszczone na Placu Wolczyka, które zawierają zdjęcia oraz
informacje o ważnych pszowskich obiektach tj.: Kopalni „Anna”, Bazylice i Kalwarii
Pszowskiej wraz z odpowiednim kodem QR,
b) 31 szt. tabliczek informacyjnych umieszczonych w różnych miejscach na terenie Pszowa
zawierających zdjęcia i opis ważnych obiektów, miejsc oraz wydarzeń wraz
z odpowiednim kodem QR,
c) skrzynia „skarbów”, która stanowi element gry questowej i została zamontowana na
budynku Urzędu Miasta w Pszowie. Skrzynia otwiera się po wbiciu kodu, a w środku
znajduje się pamiątkowa pieczątka. Kod stanowi rozwiązanie zagadki w ramach
przejścia trasy gry questowej pn. „Tropem historii Pszowa”.
3. Liczba wydawnictw, lokalnej gazety, spotów reklamowych:
a) kalendarz na 2020 rok wydany w ramach jubileuszu 25-lat samorządności Miasta Pszów
– 200 szt.,
b) gazeta „Pszow.pl” - 7 wydań po 1000 egzemplarzy każde wydanie,
c) publikacja pn. „Tropem historii Pszowa” wydana w ramach projektu o tej samej nazwie 2000 szt.,
d) spot promujący Miasto Pszów nagrany w ramach projektu pn. „Tropem historii Pszowa”
– 1 szt.
4. Liczba zakupionych gadżetów promocyjnych:
a) Torby papierowe – 500 szt.,
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Pinsy z herbem – 100 szt.,
Teczki – 500 szt.,
Notesy A6 z długopisem – 400 szt.,
Maskotka miś – 150 szt.,
Torba na zakupy w etui – 300 szt.,
Słuchawki – 150 szt.,
Opaska na ramie na smartfona – 400 szt.,
Ręcznik sportowy z mikrofibry – 400 szt.,
Bidon – 100 szt.,
Kubki ceramiczne z sylikonowym uchwytem – 200 szt.,
Czekoladki nadziewane 4 szt. w opakowaniu – 200 szt., Kubek izotermiczny z funkcją
open/close – 150 szt.,
m) Długopis metalowy wraz z etui – 300 szt.,
n) Długopis plastikowy – 300 szt.,
o) Brelok metalowy – 300 szt.,
p) Filiżanka ze spodkiem – 300 szt.,
q) Kubek – 200 szt.,
r) Jojo – 100 szt.
5. Liczba artykułów sponsorowanych w prasie (Nowiny Wodzisławskie) – 2 szt. – życzenia
świąteczne.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

2. Fundusze zewnętrzne. Programy
Realizacja zadań przy współfinansowaniu z funduszy zewnętrznych, w tym środków
z Unii Europejskiej :
1.Złożone w roku 2019 wnioski w odpowiedzi na ogłoszone konkursy oraz projekty, dla
których została zakończona procedura oceny w zakresie wyboru przedsięwzięcia do
dofinansowania w ramach programów z Unii Europejskiej oraz programów rządowych
i innych na realizację zadań Miasta Pszów.
1.

Liczba wniosków ogółem złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy oraz wnioski dla
których, została zakończona procedura oceny w zakresie wyboru projektu do dofinasowania
w roku 2019 – 8 wniosków, w tym:
a) Liczba wniosków/projektów, których ocena zakończyła się w 2019 r. i otrzymały
dofinansowanie – 5 wniosków;
b) Liczba wniosków, których ocena nie zakończyła się w 2019 r., a planowany termin
zakończenia oceny/wyboru do dofinansowania został wskazany na 2020 r. – 2 wnioski;
c) Liczba wniosków, które ze względu na ograniczone środki finansowe w ramach naborów
zostały umieszczone na liście rezerwowej – 1 wniosek.
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2. Zestawienie powyższych wniosków/projektów:
Tabela 58
LP.

NAZWA PROJEKTU

CAŁKOWITY
KOSZT
ZADANIA
OBJĘTY
WNIOSKIEM
O DOFINANSOWANIE

WYSOKOŚĆ
DOTACJI

NAZWA
PROGRAMU
W RAMACH,
KTÓREGO
APLIKOWANO
O WSPARCIE

STATUT
WNIOSKU
NA DZIEŃ
31 GRUDNIA
2019 R.

1.

Ograniczenie niskiej
emisji dla Miasta
Pszów poprzez
wymianę kotłów
w budynkach
mieszkalnych – Etap 3

1.129.592,03 zł

Pożyczka
w kwocie
490.000,00 zł

Ochrona
atmosfery

Ocena wniosku
zakończona.
Projekt otrzymał
dofinansowanie.

2.

Posiłek w szkole
i w domu

3.

Remont ulicy
Żużlowej w Pszowie

WFOŚiGW
w Katowicach

74.390,00 zł

2.142.985,00 zł

59.512,00 zł

Wysokość
dotacji jest
przyznawana
wg. kryteriów
i oceny komisji
konkursowej
z warunkiem –
minimalnego
dofinansowania
projektu na
poziomie
50 % kosztów
kwalifikowalnych

Wieloletni
Rządowy
Programu
„Posiłek
w szkole
i w domu” Modułu 3

Ocena wniosku
zakończona.
Projekt otrzymał
dofinansowanie.

Fundusz Dróg

Projekt oceniony
pozytywnie wg.
kryteriów
formalnych
i
merytorycznych.

Samorządowych

Planowany
termin
zatwierdzenia
przez Premiera
listy projektów,
które będą
dofinansowane
został wskazany
na 2020 r.
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4.

Poprawa
efektywności
energetycznej
budynków
mieszkalnych
stanowiących zasób
gminy Pszów

1 276 262,80

634 202,71

Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko
2014-2020

Ocena projektu
nie zakończona.
Planowany
termin
zakończenia
oceny wniosku
został wskazany
na 2020 r.

5.

Montaż instalacji OZE
na budynkach
mieszkalnych
w Gminie Pszów

3.743.232,62 zł

2.903.515,43 zł

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na
lata 2014-2020

Ocena wniosku
zakończona.
Projekt oceniony
pozytywnie
jednak ze
względu na
ograniczone
środki
finansowe
w ramach
naboru został
umieszczony na
liście
rezerwowej.

6.

Wymiana kotła
centralnego
ogrzewania
w budynku OSP
Krzyżkowice

29.404,38 zł

9.800,00 zł

Ochrona
atmosfery

Ocena wniosku
zakończona.
Projekt otrzymał
dofinansowanie.

Łączymy z energią –
montaż instalacji OZE
dla budynków
mieszkalnych na
terenie Subregionu
Zachodniego
Województwa
Śląskiego

Całkowity
koszt wniosku

7.

WFOŚiGW
w Katowicach

Dofinansowanie
dla Miasta Pszów

1.134.800,00 zł

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na
lata 2014-2020

Ocena wniosku
zakończona.
Projekt otrzymał
dofinansowanie.

21.728.912,50
zł

- projekt złożony
w partnerstwie
z Gminami
Subregionu
Zachodniego
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8.

Gminy z dobrą
energią
- wymiana urządzeń
grzewczych

Całkowity
koszt wniosku

Dofinansowanie
dla Miasta Pszów

8.387.729,00 zł

369.300,00 zł

w budynkach
mieszkalnych na
terenie Subregionu
Zachodniego
Województwa
Śląskiego

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na
lata 2014-2020

Ocena wniosku
zakończona.
Projekt otrzymał
dofinansowanie.

- projekt złożony
w partnerstwie z
Gminami Subregionu
Zachodniego

2.Projekty realizowane lub rozliczane przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych,
w tym z Unii Europejskiej oraz programów rządowych
1.

Liczba realizowanych oraz rozliczanych projektów ogółem w 2019 r. współfinansowanych
ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz Programów Rządowych – 13
projektów.

Zestawienie powyższych projektów:
Tabela 59
2.

LP.

1.

NAZWA PROJEKTU

Modernizacja
i rozbudowa
oczyszczalni ścieków
wraz z budową
kanalizacji
w
Aglomeracji Pszów

CAŁKOWITY
KOSZT ZADANIA
OBJĘTY
WNIOSKIEM
O DOFINANSOWANIE

WYSOKOŚĆ
DOTACJI

17. 645. 820,28
zł

8. 033.230,42 zł

NAZWA
PROGRAMU
W RAMACH,
KTÓREGO
REALIZOWANY
JEST PROJEKT

OKRES
REALIZACJI (a)

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014 – 2020

2017 – 2019
(a)

OKRES
ROZLICZANIA
(b)

2019 – 2020
(b)
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2.

Wzmocnienie
potencjału służb
ratowniczych
w Pszowie

1.026.790,01 zł

871. 250,00 zł

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014 – 2020

2017 – 2019
(a)

Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014 – 2020

2017 – 2020
(a)

Pożyczka
w kwocie
490.000,00 zł

WFOŚiGW

2019 (a, b)

923.008,25 zł

Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014 – 2020

2018 – 2019
(a)

Wieloletni
Rządowy
Programu
„Posiłek
w szkole
i w domu” -

2019 (a)

2019 (b)

Zakup
specjalistycznego wozu
ratowniczo –
gaśniczego dla OSP
w Krzyżkowicach oraz
samochodu
specjalistyczno operacyjnego
dla OSP
w Pszowie
3.

Budowa kanalizacji
sanitarnej

3.940.035,58 zł

2.539.789,82 zł

w Aglomeracji Pszów Etap 2

4.

5.

Ograniczenie niskiej
emisji dla Miasta Pszów
poprzez wymianę
kotłów
w
budynkach
mieszkalnych – Etap 3

1.129.592,03 zł

Akademia Kompetencji

1.025.564,72 zł

Dodatkowe zajęcia
w pszowskich szkołach
6.

Posiłek w szkole
i w domu

74.390,00 zł

59.512,00 zł

2021 (b)

Ochrona
atmosfery

2019 (b)

2019 – 2020
(b)

Modernizacja stołówki i
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kuchni
w
Szkole Podstawowej nr
2
7.

Niepodległe dzieje
poprzez wyraz
artystyczny na
pograniczu Pl-Cz

Modułu 3

20.342,76 euro

17.291,34 euro

Organizacja Polsko - Czeskich
przedsięwzięć,
w tym:
Obchody jubileuszowe Chóru
Cecilianum;

INTERREG V-A
Republika
Czeska – Polska,
Fundusz
Mikroprojektów
2014-2020
w Euroregionie
Silesia

2018 (a)

2019 – 2020
(b)

Wydanie publikacji o historii
chóru Cecilianum;
Wspólne występy chóru
z Pl i RCz podczas obchodów
święta państwowego w RCz;

Warsztaty artystycznohistoryczne dla dzieci
ukazujące miejsca
Horni Benesova oraz
Pszowa dawniej i dziś;
Organizacja festiwalu
pieśni patriotycznej;
Zorganizowanie
konkursu na najlepszy
scenariusz
o
tematyce
niepodległości
zawierający elementy
historyczne z dziejów
Pl i RCz;
Zorganizowanie Gali w
100 rocznicę
odzyskania
Niepodległości Polski.
8.

Motocyklem po
pograniczu

23.553,40 euro

Nawiązanie współpracy
pomiędzy organizacjami

21.198,06 euro

INTERREG V-A
Republika
Czeska – Polska,
Fundusz
Mikroprojektów
2014-2020

2018 (a)

2019 – 2020
(b)
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pozarządowymi
z Pszowa (Grupą
Motocyklową Hanysy)
i Czech (Grupą
Motocyklową Los
Brumlos, z.s. z Opawy).

w Euroregionie
Silesia

Projekt miał na celu
promowanie bezpiecznej
jazdy motocyklem
oraz promocja
ciekawych miejscami do
spędzenia wolnego czasu
na pograniczu Polski i
Czech.

9.

Wymiana kotła
centralnego ogrzewania
w budynku OSP
Krzyżkowice

29.404,38 zł

9.800,00 zł

Ochrona
atmosfery

2018 - 2019 (a,
b)

WFOŚiGW
w Katowicach
10.

Tropem historii Pszowa

54.000,00 zł

Celem projektu był rozwój
infrastruktury
turystycznej promującej
Pszów
poprzez stworzenie
gry terenowej "Pszowski
Quest"; montaż na terenie
Pszowa tablic
informacyjnych
zawierających zdjęcia,
kody QR oraz opis
ważnych miejsc i
wydarzeń;

34.360,20 zł

PROW na lata
2014-2020,
Poddziałanie
19.2 Wsparcie

2018 -2019 (a)

2019 (b)

na wdrożenie
operacji
w ramach
strategii rozwoju
lokalnego
kierowanego
przez
społeczność

wydanie publikacji, mapy
oraz planu
Pszowa, które zawierają
informacje o ważnych
pszowskich
miejscach/obiektach/
wydarzeniach; nagranie
spotu promującego Miasto
Pszów.
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11.

Wszyscy Razem

642.116,99 zł

545.799,44 zł

- utworzenie 34
nowych miejsc
przedszkolnych w
oddziale utworzonym
przy OSP Krzyżkowice
oraz organizacja
dodatkowych zajęć

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020

2018 -2019 (a)

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020

2019 -2021 (a)

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020

2019 -2021 (a)

2019 (b)

i doskonalenie
kompetencji
zawodowych
nauczycieli
w Publicznym
Przedszkolu nr 3
12.

Łączymy z energią –
montaż instalacji OZE
dla budynków
mieszkalnych na
terenie Subregionu
Zachodniego
Województwa
Śląskiego

Całkowity koszt
wniosku

Dofinansowanie
dla Miasta Pszów

1.134.800,00 zł

2022 (b)

21.728.912,50 zł

- projekt złożony
w partnerstwie
z Gminami Subregionu
Zachodniego
13.

Gminy z dobrą energią
- wymiana urządzeń
grzewczych
w budynkach
mieszkalnych na
terenie Subregionu
Zachodniego
Województwa
Śląskiego

Całkowity koszt
wniosku

Dofinansowanie
dla Miasta Pszów

8.387.729,00 zł

369.300,00 zł

2022 (b)

- projekt złożony
w partnerstwie z
Gminami Subregionu
Zachodniego
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3. Komunikacja Społeczna
Możliwości uzyskania niezbędnych informacji i załatwienie wielu spraw urzędowych bez
konieczności osobistej wizyty w Urzędzie jest istotnym udogodnieniem dla mieszkańców
gminy. Wśród usług przyczyniających się do informatyzacji Urzędu i ułatwiających
interesantom kontakt z Urzędem są:
 ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) Urząd zapewnia
dostęp do usług publicznych w ramach platformy teleinformatycznej ePUAP,
umożliwia komunikację elektroniczną mieszkańców z Urzędem m.in. składanie pism
drogą elektroniczną.
 EZD – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – system umożliwiający
wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych oraz dokumentowanie przebiegu
załatwiania spraw,
 Rejestry urzędowe - wykorzystywane w wewnętrznej pracy Urzędu i spośród ich
najważniejszych zalet należy wskazać: zapewnienie spójności danych, możliwość
śledzenia wprowadzanych zmian, generowanie zestawień, raportów,
 system powiadamiania Samorządowy Informator SMS usługa umożliwiająca
inicjowanie wysyłania informacji do zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym
mieszkańców(użytkowników.
W 2019 r. Miasto realizowało zadania związane z promocją i komunikacją społeczną za
pomocą kanałów :






Portal internetowy : www.pszow.pl przygotowany przez Firmę Concept Intermedia
z Torunia. Obecnie portal miasta umieszczony jest na serwerach Firmy Agnat Sp.z o. o.
z Bydgoszczy. Portal został uruchomiony w 2012 r. Zamieszczane na nim są aktualności,
ogłoszenia, informacje o bieżących wydarzeniach kulturalnych, sportowych związanych
z miastem;.
Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem https://www.bip.gmpszow.pl
dostarczony przez Firmę LTC sp. z o.o. Na stronie BIP występują karty informacyjne do
poszczególnych spraw, które można załatwić w Urzędzie. Każda karta szczegółowo opisuje
wymagane dokumenty, wysokość opłat, sposób i miejsce składania, jednostkę
odpowiedzialną, czas rozpatrywania sprawy, tryb odwoławczy. W BiP na bieżąco
zamieszczane były ogłoszenia, zarządzenia, uchwały i inne dokumenty wszystkich
Referatów/Biur Urzędu;
Facebook – oficjalny profil miasta, data założenia strony 2015 r.
Administratorzy Hanna
Blokesz-Bacza, Rafał Jasita, Aleksander Kloc. Całkowita liczba polubień :1539; Łączna
liczba osób obserwujących stronę :1574; Zasięg postów-liczba osób, które wyświetliły
dowolny z postów przynajmniej raz w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 –
6349.Działania służyły promocji Miasta, wzmacnianiu wizerunku Pszowa, informowaniu
o najważniejszych wydarzeniach i przedsięwzięciach. Na bieżąco udzielano informacji
dziennikarzom, zainteresowanym mieszkańcom, udostępniano potrzebne materiały.
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Gazeta „Pszow.pl ;Redaktor naczelny :Hanna Blokesz-Bacza; Skład gazety :Michalina
Sulska; Wydawca :Miejski Ośrodek Kultury; Nakład 1000 egzemplarzy, częstotliwość 9-10
numerów rocznie ( wydawany z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych).
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XIII. Bezpieczeństwo Publiczne
1.Bezpieczeństwo mieszkańców
Obszary działania:
1.
2.
3.
4.
5.

Zarządzanie Kryzysowe,
Obrona Cywilna,
Obronność,
Ochotnicze Straże Pożarne,
Policja.

Ogólne koszty dotyczące zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej w 2019 roku to kwota
6.375,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi:
1. Opłata na samorządowy informator SMS 3.824,07 zł. Samorządowy informator SMS
jest narzędziem które wspomaga przepływ informacji do mieszkańców Miasta Pszowa.
W tej aplikacji mamy zarejestrowanych 771 osób ,
2. Wypłaty rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy którzy zostają
powołani na ćwiczenia wojskowe,
3. Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz szkolenia
z zakresu powszechnej samoobrony ludności,
4. Konserwacja syren alarmowych
5. Inne wydatki, np.
Wzorem z lat ubiegłych w 2019 roku w obszarze działania z zarządzania kryzysowego
zaktualizowano „Plan Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Pszów” który podlega uzgodnieniu ze
Starostą Powiatu Wodzisławskiego wraz z załącznikami:
1. Przedsięwzięcia i procedury systemu zarządzania kryzysowego w sprawie sposobu
wykonywania
zadań przez Urząd Miasta oraz podległe jednostki organizacyjne
w poszczególnych stopniach zagrożenia ( dot. zagrożeń terrorystycznych),
2. Plan Działań Krótkotrwałych realizowany przez Miasto Pszów związanych z jakością
powietrza.
PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz
zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w danej strefie, poziomu alarmowego,
dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.
Zarządzanie Kryzysowe informuje mieszkańców, pracowników urzędu, a także Dyrektorów
i Kierowników jednostek organizacyjnych o ogłoszonym POZIOMIE poprzez stronę internetową ,
intranetową oraz inne dostępne komunikatory, np., pocztę elektroniczną (przesyłanie komunikatów email, oraz wykorzystanie systemu informacji SMS.
Na każdy rok przygotowany zostaje dokument zgodnie z Planem Starosty Powiatu Wodzisławskiego
”Plan działania Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Pszów w sprawie realizacji zadań
w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Pszowie w 2019 roku”
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Przez cały rok 2019:















Współpracujemy z podmiotami realizującymi monitoring powietrza,
Prowadzimy nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności,
współpracujemy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego oraz z sąsiednimi gminami,
obsługujemy system łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego (system powiadamiania
Wojewody),
monitorujemy, analizujemy, prognozujemy rozwój zagrożeń na terenie miasta,
celem zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego
w sytuacji poważnego zagrożenia uruchamiamy Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
oraz zapraszamy osoby z zewnątrz aby wypracować najlepszy wariant działania, celem
zminimalizowania skutków zdarzenia,
wspólnie z Kierownikiem OPS w Pszowie działamy w zakresie pomocy dla osób bezdomnych ,
szczególnie jeśli chodzi o okres zimowy oraz innych osób potrzebujących wsparcia.
Prowadzony jest magazyn przeciw powodziowy, który znajduje się w budynku OSP Pszów ul.
Ks. P. Skwary 6a
przeprowadzamy /koordynujemy/ szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego przez firmę
zewnętrzną,
współpracujemy z Powiatowym Komendantem Policji; Komendantem Komisariatu w Pszowie
oraz Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie uzgadniania planów
i wypracowaniu wspólnego efektywnego działania,
współpracujemy w Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatowym
Inspektorem Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim oraz z Kołem Łowieckim „LIS” w Pszowie,
Wykonujemy inne zadania zgłaszane przez PCZK w Wodzisławiu Śl. szczególnie w godzinach
popołudniowych oraz godzinach wieczornych (nr telefonu do działań z zakresu zarządzania
kryzysowego na terenie miasta Pszów znajduje się w bazie wielu instytucji odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo: Straż Pożarna, Policja, Powiatowy Zarząd Dróg, itp.)

Na zadania obronne wydatkowano kwotę 3433,70 zł (2589,70zł - dotacja Wojewody Śląskiego,
844,00 zł - wkład własny) z tego:
 1934,70 zł - wydatki osobowe związane z realizacją świadczeń na rzecz obrony,
 1199,00 zł - wydatki rzeczowe (dot. akcji kurierskiej - zakup agregatu małej macy
GG3300 na zabezpieczenie działania akcji kurierskiej oraz zarządzania kryzysowego,
 300,00 zł – szkolenie obronne.

2.Ochotnicze Straże Pożarne w 2019 r.
OSP Pszów - 61 razy uczestniczyła w działaniach ratowniczo-gaśniczych i innych działaniach
typu zabezpieczenia.
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OSP Krzyżkowice – 50 razy uczestniczyła w działaniach ratowniczo-gaśniczych i innych
działaniach typu zabezpieczenia.
W 2019 roku na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych przeznaczono 54.500 tys. zotych :
1. dla OSP Pszów 27 tys. złotych,
2. dla OSP Krzyżkowice w Pszowie 27,5 tys. złotych
z przeznaczeniem na:
 Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego,
 Konserwacja , remonty, przeglądy sprzętu strażackiego (przeglądy techniczne
samochodów, przeglądy aparatów dróg oddechowych, remonty samochodów i sprzętu,
przeglądy techniczne urządzeń- agregaty, ratownictwo techniczne, wymiana tlenu
w butli medycznej, części zamienne).
 Zakup paliwa, olejów, i materiałów eksploatacyjnych,
 Zakup opału.
Inne poniesione koszty związane z OSP ( kwota: 71.438,00 zł) w rozbiciu na:
 18.520,00 zł - wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach
ratowniczych ,
 16.000,00 zł - wydatki związane z usługą w zakresie konserwacji i obsługi
pożarniczych pojazdów samochodowych, zapewnienie stałej gotowości bojowej
i sprawności tych pojazdów, sprzętu silnikowego oraz obsługi pieca centralnego
ogrzewania w budynku OS Pszów (umowa z Panem Tomaszem Cyranką OSP
Krzyżkowice , umowa z Panem Eugeniuszem Danielczykiem OSP Pszów- konserwacja
i obsługa pojazdów samochodowych, umowa z Panem Arkadiuszem Rakiem – obsługa
pieca C.O. w okresie grzewczym w OSP Pszów)
 12.086,00 zł - zakup energii elektrycznej i wody,
 8.000,00. zł - zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe, psychologiczne, orzeczenia
dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych),
 2.688,59 zł – zakup usług telekomunikacyjnych,
 5.699,00 zł – zakup usług pozostałych (zapłata za usługi kominiarskie, wymiana części
pieca C.O., wywóz ścieków, wycena pojazdu marki Lublin przeznaczonego do
sprzedaży w drodze licytacji, przeprowadzenie dla 8 strażaków szkolenia z zakresu
kierowania ruchem drogowym, naprawa silnika w syrenie alarmowej OSP Pszów),
 7.884,00 zł - wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 561,00 zł - wydatki związane za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami
uprzywilejowanymi, opłata za rejestrację pojazdu pożarniczego Fiat Ducato dla OSP
Pszów, opłata za rejestracje pojazdu pożarniczego Markin Scania dla OSP Krzyżkowice
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W roku 2019 zakupiono dwa pojazdy ratowniczo- gaśnicze:
1. Fiat Ducato (pojazd specjalistyczno-operacyjny) – dla OSP Pszów w kwocie
294.708,00 zł.,(wkład własny 103.458,00 zł ),
2. SCANIA (ciężki samochód specjalny pożarniczy) – dla OSP Krzyżkowice w kwocie
1.089.780,00 zł (wkład własny 409.780,00 zł.).
 Ponadto Miasto Pszów umową nr CRU.199.2019 z dnia 30 maja 2019 r. przekazało
środki finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży
Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 15.000,00 zł na wzmocnienie potencjału służb
ratowniczych.
 Porozumieniem nr CRU.164.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Miasto Pszów przekazało
środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł dla Komisariatu Policji w Pszowie na
zadania z zakresu służby prewencyjnej (dodatkowe patrole).

3.Samorządowy Informator SMS
Z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu codziennego życia mieszkańców
Burmistrz Miasta zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dla klientów
z wykorzystaniem systemu SISMS na okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. Samorządowy
Informator SMS jest usługą umożliwiającą inicjowanie wysyłania informacji do
zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym mieszkańców(użytkowników) o dużych
wydarzeniach oraz imprezach kulturalnych i sportowych na terenie miasta, ostrzeżeniach
o zagrożeniach : przerwach w dostawie mediów np. wody, prądu, gazu, o gwałtownych
zmianach meteorologicznych takich jak: wichury, gwałtowne burze, katastrofy.
Aplikacja komunikator SMS w bezpłatny sposób przesyła komunikaty dla do zarejestrowanych
mieszkańców w systemie teleinformatycznym Samorządowego Informatora SMS przy
pomocy telefonu komórkowego. Zarejestrowanych użytkowników jest 771.
Mieszkańcy otrzymują najważniejsze informacje lokalne w postaci SMS.W sytuacjach
zagrożenia najważniejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrzeżenia. Informacje
o zbliżających się zagrożeniach dają szansę uchronić się przed utratą zdrowia lub życia
i pozwolą uniknąć strat materialnych.
Zbiorcza opłata abonamentowa wyniosła w 2019 r. 3824,07zł brutto.W tej kwocie mamy do
wykorzystania 12 tysięcy sms-ów. Nie wykorzystane sms-y przechodzą na następny rok.
W roku 2018 r. nie wykorzystano 4400 sms-ów dlatego w roku 2019 r. pakiet wiadomości do
wykorzystania wyniósł 16.440 szt.
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4.Monitoring miejski
Na terenie Miasta Pszów istnieje 7 kamer monitoringu miejskiego:
1. Plac zabaw w Parku Jordanowskim (nieobrotowa)
2. Park Jordanowski (obrotowa)
3. Parking przy Parku Jordanowskim
4. Obręb skrzyżowania ul. Traugutta i ul. Pszowskiej przy rynku i przejściu dla pieszych
5. PKS
6. Targowisko (widoczność targowisko, część parkingu przy SP1 oraz brama wjazdowa do
SP1)
7. SP1 widok na boisko.
Koszty utrzymania monitoringu miejskiego w 2019 roku wyniosły 7.601,40 zł, które
obejmowały:
1. wymianę kamery obrotowej w lokalizacji parking przy Parku Jordanowskim,
2. wymianę układu zasilania radiowej stacji klienckiej monitoringu w lokalizacji parking przy
Parku Jordanowskim,
3. kontrolę systemu monitoringu
4. wymianę radiowej stacji klienckiej w lokalizacji Park Jordanowski,
5. serwis systemu monitoringu miejskiego
6. kontrolę punktu kamerowego w lokalizacji Rynek, naprawę i usunięcie usterki w obwodzie
zasilania kamery.
Obsługa monitoringu miejskiego pod względem bieżącego wglądu w obraz z kamer należy do
zadań MOK Pszów. W momencie wystąpienia awarii MOK powiadamia o tym fakcie Referat
Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Pszów.
Usunięcie awarii zleca się wykonawcy, który dokonuje ekspertyzy awarii oraz ewentualnej
naprawy. Takie zadania zlecane są firmom zewnętrznym . Każdorazowo wykonawca
wyłaniany jest na zasadzie przeprowadzonego rozeznania cen rynkowych dla zamówień
poniżej 30 tys. euro. W roku 2019 obsługą zajmowała się firma Alfavision Sp. J. M.Z. Pindel
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

5.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności miasta
Ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności Miasta Pszów obejmuje okres od
10.12.2017 r. do 09.12.2020 r. zgodnie z przetargiem nieograniczonym, który się odbył w 2017
r., na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała trzy części zamówienia, została
opracowana
przez
Brokera
–
Maximus
Broker
Sp.
z
o.o.,
ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń, z którym Miasto od 2008 r. ma podpisaną umowę na czas
nieokreślony. Wszystkie usługi wykonywane przez brokera w ramach niniejszej umowy są
bezpłatne.
W wyniku przetargu zostały zawarte umowy z trzema zakładami ubezpieczeniowymi.
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Polisy Ubezpieczeniowe obejmują :
1) Ubezpieczenie Mienia i Odpowiedzialności Zamawiającego w ramach ubezpieczeń:
- od ognia i innych zdarzeń losowych,
- od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej,
- odpowiedzialności cywilnej,
- szyb od stłuczenia,
- następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zakład ubezpieczeń: Balcia Insurance SE, siedziba w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga , LV1142, Łotwa, Oddział w Polsce, Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
Łączna suma ubezpieczenia – 6. 727 188,93 zł.
2) Ubezpieczenie Mienia i Odpowiedzialności Zamawiającego w ramach ubezpieczeń
komunikacyjnych:
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów
- ubezpieczenia asistance.
Zakład ubezpieczeń: Concordia Polska TUW, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań,
Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-923 Katowice.
Suma ubezpieczenia - 10. 000,00 zł. (na osobę-100% uszczerbku na zdrowiu i śmierć).
3) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Zakład ubezpieczeń: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, I Odział Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 11,
40-129 Katowice.
Suma ubezpieczenia 15.000 zł. (na osobę-100% uszczerbku na zdrowiu i śmierć).
W roku 2019 zapłaconą składkę ubezpieczeniową w łącznej kwocie – 65.381,00 zł.
Ubezpieczeniem objęte są również jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Pszów
t.j. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica
Środowiskowa, Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta Pszów, Zespół Obsługi
Placówek Oświaty w tym: Szkoły Podstawowe i Przedszkola.
Okres Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Miasta Pszów kończy się z dniem
09.12.2020 r. W trzecim kwartale bieżącego roku miasto Pszów podejmie kroki w celu
przygotowania procedury zamówień publicznych w trybie: przetargu nieograniczonego.
W roku 2019 zgłoszono do Urzędu Miasta cztery szkody objęte ubezpieczeniem, w tym:
 trzy szkody OC osobowe – brak wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela (Balcia
Insurance SE)
 jedna szkoda OC (samochodowa) – wypłacono przez ubezpieczyciela (Balcia
Insurance SE) odszkodowanie na kwotę 13.698,05 zł.
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Podsumowanie
Przedstawiony raport o stanie gminy za rok 2019 pozwala stwierdzić, że był to kolejny rok
zrównoważonego rozwoju gminy ukierunkowanego na podniesienie standardu życia
mieszkańców. Stan gminy jest wynikiem podejmowanych działań :
1) inwestycje realizowane w trakcie roku znacznie zwiększyły dostępność mieszkańców do
usług wodno-kanalizacyjnych;
2) modernizacja i rozbudowa dróg znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa;
3) utrzymano wysoki standard czystości i porządku w gminie;
4) duży nacisk położono na monitorowanie i ochronę środowiska poprzez badanie jakości
powietrza, dofinansowywanie wymiany pieców, kontrolę zagospodarowywania odpadów
komunalnych i płynnych;
5) znaczne środki skierowano na oświatę zarówno w zakresie bieżących wydatków, jak
i podniesienie standardów obiektów;
6) utrzymano wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego poprzez systematyczne doposażenie
jednostek OSP, dobrą współpracę z Policją i Państwową Strażą Pożarną;
7) na wysokim poziomie utrzymywano realizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych.
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