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Po raz pierwszy mam przyjemność zaprezentować Państwu raport o stanie gminy. Zawarte w nim 

informacje określają wewnętrzną i zewnętrzną sytuację miasta. Dane w niniejszym opracowaniu 

posłużą mieszkańcom Zawiercia do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

miejskiego. Raport stanowi zestawienie faktów i liczb, które w sposób rzetelny obrazują sytuację naszej 

gminy i obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w roku poprzednim. 

Prezentujemy dane pozwalające każdemu na własną ocenę opisywanych zjawisk. Jestem przekonany, 

że ten kluczowy dokument będzie stanowił podstawę do dyskusji na temat wyzwań, które stoją przed 

nami. 

Miasto Zawiercie zlokalizowane jest w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim. Położone 

jest w środkowej części Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej, u źródeł Warty w dzielnicy Kromołów. 

Stąd prawdopodobnie wzięła się nazwa miasta. Dawni mieszkańcy Kromołowa, chcąc przedostać się 

do ówczesnej wsi musieli przekroczyć rzekę Wartę, gdyż Zawiercie znajduje się „Za Wartą” (patrząc od 

strony Kromołowa). W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa 

katowickiego. Obecnie słynie jako „Brama na Jurę” i stanowi punkt wyjścia wielu szlaków 

turystycznych. 

Powierzchnia miasta wynosi 85,24 km². Miasto stanowi 8,5% powierzchni powiatu. Zawiercie 

podzielone jest na osiedla: Argentyna, Blanowice, Borowe Pole, Bzów, Centrum, Dąbrowica, 

Kromołów, Marciszów, Miodowa, Piłsudskiego, Stary Rynek, Stawki, Szymańskiego, Warty, Wydra 

Zielona, Zuzanka, Zuzanka I, Żerkowice oraz sołectwa: Karlin, Łośnice, Pomrożyce, Skarżyce. 

Zawiercie to ważny węzeł komunikacyjny zarówno kolejowy, jak i samochodowy. 

Według danych (stan na 31 grudnia 2018 r.) liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w 

gminie Zawiercie wynosiła ogółem 48 654. Z tej liczby 25 803 osoby stanowiły kobiety (około 53%),  

a 22 851 osób stanowili mężczyźni (47%). Struktura ludności przedstawiała się następująco: osoby w 

wieku przedprodukcyjnym stanowiły prawie 16%, osoby w wieku produkcyjnym około 58%, w wieku 

poprodukcyjnym 26%. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w powiecie 

zawierciańskim wyniosła 7,4 %. Stopa dla województwa wynosiła 4,3 %. 

W raporcie odnajdziecie Państwo informacje z zakresu wszystkich ważnych dla Zawiercia obszarów, 

takich jak: społeczeństwo i polityka społeczna, infrastruktura, inwestycje, zamówienia publiczne, 

zagospodarowanie przestrzenne, edukacja, bezpieczeństwo, kultura, sport. Mam nadzieję,  

że opracowanie będzie ważnym punktem odniesienia, szczególnie w kontekście dokumentu 

programowego, jakim jest Strategia Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 plus (aktualizacja). 

Raport jest skierowany również do Mieszkańców, którzy są zainteresowani pozyskaniem informacji  

o Zawierciu. 

Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w stworzenie tego dokumentu i zapraszam do 

lektury. 
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Zamierzenia, strategie i programy 

Działalność wszystkich wydziałów, jednostek i spółek, omawiana w poszczególnych obszarach, stanowi 

realizację najczęściej jednocześnie kilku programów i strategii, które tworzą jeden spójny system. 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na 

lata 2014–2020 

W sferze przestrzennej głównym problemem jest stan techniczny budynków mieszkalnych a także 

użyteczności publicznej oraz ich otoczenia (chodniki, podjazdy, podwórka, tereny zielone). Są to 

budynki wybudowane głównie przed 1945 rokiem, w których najczęściej zamieszkują osoby 

niezamożne, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej. Znaczącym problemem budynków 

wielorodzinnych jest również tzw. „niska emisja”, wysoka energochłonność oraz bliskość obszarów 

przemysłowych i poprzemysłowych. 

Gmina podejmuje szereg działań w zakresie rewitalizacji. Przykłady to, między innymi, rewitalizacja 

zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane  

i chronione (budynek przy ul. Niedziałkowskiego 22), kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ  

w Zawierciu – etap I (Pałacyk Szymańskiego), czy modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku 

dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu. 

W 2018 roku złożono także wiele wniosków w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Można 

tu wymienić projekty m. in. takie jak: 

– „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I” (Park im. Adama Mickiewicza) 

– „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II” (Park im. Tadeusza Kościuszki) 

– „Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu” 

– „Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4 w Zawierciu” 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie 

Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. W tym zakresie gmina 

w 2018 roku złożyła wiele wniosków. Przykłady: 

– „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy 

ul. Aptecznej 1 i Leśnej 22 w Zawierciu” 

– „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu – budynek Środowiskowego – 

Domu Samopomocy” 

– „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu – budynek fili Biblioteki Miejskiej” 

– „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Zawierciu” 

– „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu – Kromołowie” 

– „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu – budynek OSP przy ul. Olendry 

10 w Zawierciu – Blanowicach” 

– „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu – budynek OSP przy  

ul. Kolorowej 41 w Zawierciu – Łośnicach” 
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– „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, 

Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” 

Miasto realizowało także projekty związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych oraz 

budynków użyteczności publicznej. 

W tym roku w Zawierciu zamontowanych zostało osiem nowych czujników. Dzięki nim mieszkańcy 

będą mogli sprawdzić jakość powietrza. Nowe sensory zostały zamontowane w Bzowie, Blanowicach, 

Karlinie, Łośnicach, Marciszowie, Pomrożycach, Skarżycach, Żerkowicach. 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zawiercie 

W procesie rozwoju transportu promowane powinny być rozwiązania przyjazne dla środowiska 

naturalnego, jak również wdrażane nowoczesne rozwiązania zachęcające i ułatwiające podróż 

komunikacją zbiorową. 

Przykładem realizacji planu jest zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu. 18.10.2018 r. 

gmina zawarła umowę z wykonawcą firmą MMI Sp. z o.o. Umowa dotyczyłsa zakupu 9 sztuk autobusów  

niskopodłogowych marki MMi typ IVECO 72C Urby. W ramach tego samego postępowania 

przetargowego podpisano również umowę z firmą SOLARIS Bus & Coach S.A. na dostawę 6 sztuk 

autobusów niskopodłogowych marki Solaris typ Urbino10. W 2018 roku złożony został również 

wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz  

z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP)  

w Zawierciu”. Ważne zadanie stanowiła adaptacja istniejącego parkingu dla samochodów osobowych 

przy Dworcu PKP w Zawierciu na węzeł przesiadkowy. 

Program współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. 

Gmina Zawiercie ogłosiła otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarach takich, 

jak: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych; 

turystyka; gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozwój sportu; rozwiązywanie problemów 

alkoholowych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zawiercie na lata 2014–2020 

Cele polityki społecznej wiążą się z kształtowaniem warunków życia ludności oraz stosunków 

międzyludzkich, a także ogólnych warunków rozwoju. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wiele działań określonych w pięciu obszarach tego 

dokumentu. W ośrodku koordynowane są prace nad monitoringiem realizacji strategii w różnych 

jednostkach organizacyjnych UM w Zawierciu oraz odbywają się (przynajmniej raz do roku) spotkania 

Zespołu Zarządzającego Strategią. Zespół ten powoływany jest przez Prezydenta Miasta Zawiercie. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zawiercie na lata 2017–2021 

Gmina musi zapewniać lokale mieszkalne, socjalne, zamienne, a także zaspokajać potrzeby 

mieszkaniowe rodzin, zwłaszcza o niskich dochodach. Zadania wynikające z opisywanego programu 

realizowały, między innymi, Wydział Spraw Obywatelskich i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

Strategia Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 plus 

Dokument zakłada trzy podstawowe cele strategiczne. Pierwszy to utworzenie warunków do rozwoju 

funkcji mieszkalnej i turystycznej w gminie, aby była ona miejscem, gdzie warto zamieszkać. 
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W zakresie rozwoju funkcji mieszkalnej wybudowano i oddano do użytkowania trzy budynki 

komunalne w Zawierciu przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. By miasto stało się atrakcyjnym 

miejscem, przeprowadza się szereg inwestycji, które mają poprawić komfort życia mieszkańców. 

Można tu wymienić remonty ulic i parkingów, budowę placów zabaw i siłowni pod chmurką. 

Jeżeli chodzi o turystykę, istotne jest wspieranie działań w zakresie organizacji wypoczynku w mieście 

oraz w innych regionach kraju dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez krajoznawczo – 

turystycznych. Ważnym elementem jest budowa ścieżek rowerowych, które mają powstać w ramach 

projektu budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride. 

Dodatkowo mieszkańcy mogą korzystać z licznych imprez, które organizowane są na terenie Zawiercia 

i z bogatej oferty filmowej MOK–u. Można tu wymienić między innymi imprezy estradowe, koncerty, 

imprezy plenerowe (Dni Zawiercia, Majówka, Sylwester, Jarmark Kromołowski). 

Kolejnym celem jest stworzenie warunków do rozwoju aktywności gospodarczej w mieście. Cel ten 

realizuje w dużej mierze Agencja Rozwoju Zawiercia. ARZ zarządza Zawierciańskim Parkiem 

Przemysłowo Technologicznym (ZPPT). Zadaniem ZPPT jako instytucji wsparcia biznesu, jest 

stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych oraz kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo–

rozwojowymi i przedsiębiorcami przy wsparciu samorządu lokalnego. Swoją działalnością ZPPT ma za 

zadanie wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku, przybliżyć 

środowisko naukowe i pobudzić do działalności innowacyjnej poprzez projekty badawczo–rozwojowe 

i wdrażanie nowych technologii. 

Agencja Rozwoju Zawiercia uruchomiła usługę pn. „Wirtualne Biuro”. To oferta skierowana przede 

wszystkim do osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą lub do mikro i małych 

przedsiębiorców, którzy szukają dobrego adresu, biura czy pomocy w obsłudze swej działalności. Dzięki 

usłudze możliwe jest zarejestrowanie adresu siedziby firmy w ZPPT (ul. Technologiczna 15, 42–400 

Zawiercie). Szczegółowy opis działalności ARZ został omówiony w obszarze 2. 

Dużym zadaniem, które stoi przed gminą, a które ma ogromne znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności 

miasta, jest budowa drogi do SAG (etap IV). To jedna z kluczowych inwestycji dla miasta. 

Inwestorzy prowadzący działalność w Strefie Aktywności Gospodarczej to między innymi: 

Aluron, Promar, InterCars S.A., Virtu Production, Axa Stenman Poland. 

Ostatni cel stanowi budowa administracyjnego, kulturowego i usługowego centrum miasta. Bez 

wątpienia budowa wizerunku Zawiercia, jako Bramy na Jurę wymaga stworzenia elementów 

architektoniczno–urbanistycznych funkcjonalnych, ale także charakterystycznych. Co zostało 

podkreślone w Strategii. Obecnie miasto skupia swoje działania na rewitalizacji wielu zdegradowanych 

budynków. Część z tych działań została wymieniona przy omówieniu Aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Obszarów Miejskich. 

Realizując długofalowe zamierzenia gminy, nakreślone w wymienionych powyżej dokumentach, 

Prezydent miasta wykonuje uchwały Rady Miasta, precyzujące sposób i środki do realizacji celów 

głównych. 

Ilość wykonywanych i już wykonanych przez Prezydenta Miasta Zawiercie uchwał Rady Miejskiej  

w Zawierciu, dotyczących działalności Prezydenta: 

1. Wydział Planowania i Finansowania Budżetu (48 uchwał): 

 

1) Budżet, zmiany w budżecie, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu – 24 uchwały, 
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2) Wieloletni Plan Finansowy (WPF) –13 uchwał, 

3) Dotacje, pomoc finansowa – 9 uchwał, 

4) Obligacje – 2 uchwały. 

 

2. Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu (33 uchwały wymienione w części 

OBSZAR 2)  

 

1) Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości – 7 uchwał, 

2) Zbycie nieruchomości gruntowej – 13 uchwał, 

3) Nabycie nieruchomości gruntowej – 8 uchwał, 

4) Zawarcie porozumienia z Gminą Łazy dot. organizacji publicznego transportu drogowego  

– 1 uchwała, 

5) Zawarcie porozumienia z GDDKiA w zakresie zagospodarowania i bieżącego utrzymania 

terenów w pasie drogowym drogi krajowej nr 78 – 1 uchwała, 

6) Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na rzecz MOPS – 1 uchwała, 

7) Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe – 1 uchwała, 

8) Udzielenie bonifikaty od opłaty wnoszonej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności – 1 uchwała. 

 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (6 uchwał): 

 

1) Uchwała nr L/477/18 z dnia 17.01.2018 w sprawie: określenia kwoty dotacji przypadającej na 

jednego pracownika oraz uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej w CIS, 

2) Uchwała nr LXI/560/18 z dnia 29.08.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do 
konkursu dotyczącego realizacji przez MOPS projektu konkursowego „Wzmacnianie potencjału 
społeczno – zawodowego na lata 2020 – 2021",  

3) Uchwała nr LXI/559/18 z dnia 29.08.2019 w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielenia 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Zawiercie, 

4) Uchwała nr III/22/18 z dnia 27.12.2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Zawiercie w zakresie dożywiania" na lata 
2019 – 2023, 

5) Uchwała nr III/23/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium 
uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023, 

6) Uchwała nr III/24/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści uchwały 
nr XLVIII/628/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 marca 2010 r. dot. szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za korzystanie z pobytu i usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej  
w Zawierciu. 
 
Dodatkowo: 
1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 
2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 

 
4. Wydział Inwestycji i zamówień publicznych (3 uchwały): 

 
W roku 2018 przedłożono na posiedzenie Rady Miejskiej 3 projekty uchwał dotyczące projektu 

Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),  tj.:  
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1) Uchwała NR L/479/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Zawiercie projektu partnerskiego 

pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł w powiecie zawierciańskim". 

2) Uchwała NR LII/502/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Zawiercie projektu partnerskiego 

pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim". 

3) Uchwała NR LVI/516/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Zawiercie projektu partnerskiego 

pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, 

Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. 

 

Wszystkie przedłożone uchwały miały na celu zawiązanie porozumienia między poszczególnymi 

Gminami, które zostały ujęte w projekcie Odnawialnych Źródeł Energii. Finalnie porozumienie zostało 

zawarte 14 maja 2018 r. między gminami: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie. 

 

5. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – według tabeli zawartej w części OBSZAR 2  

 

6. Wydział Podatków: 

 

1) Uchwały w sprawie stawek podatku (w tym także zmiany uchwał), w sprawie stawki opłaty 

targowej na 2018 r .( łącznie 5 uchwał), 

2) Zwolnienia od podatku na rok 2018 (łącznie 3 uchwały). 

 

7. Wydział Dialogu Społecznego: 

 

1) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

2) Szczegółowe zasady, tryb i wysokość nagród sportowych przyznawanych przez zawodników  

i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 

 

8. Wydział Edukacji: 

 

1) Uchwała NR L/478/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zawiercie dla niepublicznych  

i publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 

inne niż Gmina Zawiercie.  

2) Uchwała NR LIV/509/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.  

3) Uchwała NR LXI/561/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień międzygminnych.  

4) Uchwała NR LXIII/590/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych  
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.  
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5) Uchwała NR III/20/18 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości i zasad 
udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zawiercie. 

 
9. Wydział Ochrony Środowiska: 

 
Uchwała ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawiercie na rok 2018 

 
10.  Wydział Spraw Obywatelskich: 

 
1) Uchwała Nr LIX/540/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2018 r.  

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zawiercie miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania  

i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez 

na otwartym powietrzu, 

2) Uchwała Nr LIX/539/18 rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta 

Zawiercie. 

 
Wydział Spraw Obywatelskich w 2018 r. w zakresie swojej działalności realizował następujące 

programy: 

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,  przyjęty 

Uchwałą nr LI/488/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2018 r., 

2) Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta Zawiercie na lata 2017 

– 2021 przyjęty uchwałą nr XXX/281/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2016 r. 

 

Realizacja postanowień  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2018 realizowany był w formie współpracy Wydziału Spraw Obywatelskich z Miejską Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
11. Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 

 
1) Uchwała Nr LXI/568 w sprawie nadania nazwy ulicy Rekreacyjna drodze położonej  

w Zawierciu– osiedle Stary Rynek, 
2) Uchwała Nr LXI/569/18 w sprawie nadania nazwy ulicy Zamkowa drodze położonej  

w Zawierciu – sołectwo Skarżyce. 
 

12. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Zawierciu: 
 

1) Uchwała nr LX/545/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczanie wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, 

2) Uchwała nr LI/491/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z/s w Zawierciu na lata 2018–2020 na 

terenie Gminy Zawiercie”.  
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W związku z wejściem w życie tej uchwały straciła moc uchwała Rady Miejskiej  nr XXXII/303/17 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

Jednocześnie pismem nr DE/5293/2018 r. z dnia 20.12.2018 r. Przedsiębiorstwo zwróciło się 

do Prezydenta Miasta Zawiercie o przedłożenie Radzie Miejskiej aktualizacji „Planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez 

RPWiK Sp. z o. o. na lata 2018–2020”. 

Aktualizacja „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych eksploatowanych przez RPWiK Sp. z o.o. na lata 2018–2020”, została przyjęta 

uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr IV/34/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 

INFORMACJE FINANSOWE za rok 2018    

A. STAN FINANSÓW GMINY / MIASTA       

udział dochodów własnych w dochodach ogółem       

dochody ogółem dochody własne %     
202 002 260,74  112 111 926,67  55,5     

udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem       

wydatki ogółem wydatki majątkowe %     
202 217 906,52  22 039 132,08  10,9     

zadłużenie ogółem       

46 827 167,60       

Nazwa zadania Kwota 
zaciągniętego 
kredytu/pożyczki/ 
wyemitowanych 
obligacji wg. 
umowy 

Stan zadłużenia  
na dzień 
31.12.208r.  

Gospodarka Ściekowa Zawiercia – pożyczka  inwestycyjna – 
NFOŚ i GW 

13.258.660,05 2.740.873,77 
  

Gospodarka Ściekowa Zawiercia  – pożyczka na 
prefinansowanie NFOŚ i GW 

12.625.113,82 2.899.489,83 
  

Termomodernizacja  budynku mieszkalnego  – WFOŚiGW 249.080,00 186.804,00 

Emisja obligacji komunalnych PKO S.A. 25.000.0000 17.000.000,00 
  

Emisja obligacji komunalnych  PKO S.A. 12.000.000,00 12.000.000,00 
  

Emisja obligacji komunalnych  ING 12.000.000,00 12.000.000,00 
  

poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia 
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wolne środki kwota obsługi zadłużenia różnica 
  

5 879 913,46 1 219 098,33 4 660 815,13 
  

 

B. WYKONANIE BUDŻETU GMINY/MIASTA       

Wykonanie dochodów       

dochody ogółem 202 002 260,74      

w tym:       

dochody bieżące 193 446 186,11      

w tym:       

podatek dochodowy od  osób fizycznych 48 587 421,00      

podatek dochodowy od  osób prawnych 6 361 145,08      

dochody majątkowe    8 556 074,63      

Wykonanie wydatków       

wydatki  ogółem 202 217 906,52      

w tym:       

wydatki bieżące 180 178 774,44      

wydatki majątkowe 22 039 132,08      

wynik operacyjny (nadwyżka/deficyt)       

deficyt – 215 645,78          

57 854 118,07       

dochody z majątku       

dochody majątkowe 8 556 074,63      

w tym:       

ze sprzedaży majątku 1 859 338,86      

C. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH    
   
URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU       

PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE  %     

21 118 991,95  19 096 851,18 90,4     

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ   
    
PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE  %     
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2 346 897,50  2 340 908,93 99,7     

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU     
  
PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE  %     

198 000,00  168 239,78 85,0     

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI       

PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE  %     

440 121,00  433 132,19 98,4     

D. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019–2027    

  

HARMONOGRAM SPŁAT I OBSŁUGI 
ZADŁUŻENIA 

KWOTA DŁUGU 

PROGNOZA 
NADWYŻKI 

OPERACYJNEJ NA 
LATA 2018–2027 

PLANOWANE 
KWOTY 

PRZEDSIĘWZIĘĆ 
INWESTYCYJNYCH 

spłaty rat 
kapitałowych, 

kredytów i pożyczek 
oraz wykup papierów 

wartościowych 

obsługa 
zadłużenia 

rok kwota kwota kwota kwota kwota 

2018 5 471 019,22 1 219 098,33 46 827 167,60 13 267 411,67 38 343 127,34 
2019 4 916 851,00 1 459 524,00 41 930 704,19 17 231 565,29 39 138 904,12 
2020 5 368 436,19 1 321 463,00 36 562 268,00 13 338 281,60 3 927 164,10 
2021 3 562 268,00 1 147 400,00 33 000 000,00 15 033 647,00 0,00 
2022 5 500 000,00 1 038 500,00 27 500 000,00 16 999 917,00 0,00 
2023 5 500 000,00 868 200,00 22 000 000,00 19 096 089,00 0,00 
2024 5 500 000,00 695 181,00 16 500 000,00 21 829 360,00 0,00 
2025 5 500 000,00 520 605,00 11 000 000,00 24 080 613,00 0,00 
2026 5 500 000,00 343 282,00 5 500 000,00 26 754 625,00 0,00 
2027 5 500 000,00 171 550,00 0,00 29 556 360,00 0,00 
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OBSZAR 1 

Społeczeństwo i Polityka Społeczna 
 
Polityka społeczna może stać się istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego. Jej głównym założeniem jest 
dochodzenie do porozumienia społecznego przy jednoczesnym ograniczaniu wszelkich sytuacji 
konfliktowych. Poprawa sytuacji materialnej, wyrównywanie szans życiowych, wsparcie najuboższych, 
ekonomicznie i społecznie najsłabszych – to nasze priorytety. Gmina skutecznie pomaga osobom 
niepełnosprawnym, niesamodzielnym, bezdomnym, starszym, zagrożonym wykluczeniem społecznym 
i niesie wsparcie dla rodzin (także tych z trudnościami opiekuńczo–wychowawczymi). Kluczowe jest 
również przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom takim jak alkoholizm i narkomania. 
 
W gminie Zawiercie prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej, finansowane  
z budżetu gminy: Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, placówka 
wsparcia dziennego (Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny). Ze środków budżetu miasta dofinansowuje 
się także działalność Centrum Integracji Społecznej – CIS. 
Kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 164 osoby w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy 
socjalni 26 osób, pozostali pracownicy 137 osób. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika 
socjalnego posiada 15 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 9 osób posiada specjalizację  
z organizacji pomocy społecznej. 
 
Z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało wsparcie 2791 osób (liczba osób w rodzinach korzystających 
z ustawy o pomocy społecznej), co stanowiło 6 % wszystkich mieszkańców gminy.  
W roku 2018 w stosunku do roku 2017 liczba osób w rodzinach korzystających ze wsparcia zmniejszyła 
się o 297 osób (spadek o 10%), natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie  
z pomocy społecznej w 2018 r. zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 142 osób (spadek  
o 10%). 
W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 890 osób, 
co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 399 osób. 
W gminie Zawiercie najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin,  
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy 
społecznej w 2018 roku były kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, ubóstwo, 
niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego. 
Pomoc społeczną w 2018 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskały 1192 osoby (2259 osób  
w rodzinach) zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 1017 osób (1743 osoby w rodzinach). 
Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej objęła 40 osób. 
W 2018 r. w gminie funkcjonowało 6 asystentów rodziny, których opiece podlegają 84 rodziny. 
 
Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 roku: 
– długotrwała lub ciężka choroba  – 765 
– bezrobocie     – 758 
– ubóstwo     – 531 
– niepełnosprawność    – 513 
– bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego  

– ogółem    – 435 
 – w tym rodziny niepełne  – 191 
 – w tym rodziny wielodzietne – 32 
– alkoholizm – 210 
– potrzeba ochrony macierzyństwa  – 85 
 – w tym wielodzietność  – 19 
– bezdomność     – 80 
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– trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 42  
– sytuacja kryzysowa    – 22 
– narkomania     – 18 
– przemoc w rodzinie    – 18 
– zdarzenia losowe    – 10 
 
Liczba pobierających w roku 2018 zasiłek wychowawczy wyniosła 2733 rodziny. W stosunku do roku 
poprzedniego liczba ta zmalała o 214 rodzin (co stanowi spadek o 7 % w stosunku do roku 
poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 
22.374.815 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 2.033.008 zł. 
Liczba pobierających w roku 2018 zasiłek rodzinny wyniosła 1399 rodzin. W stosunku do roku 
poprzedniego liczba ta wzrosła o 44 rodziny (co stanowi wzrost o 4 % w stosunku do roku 
poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła  
4.421.396 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 51.510 zł. 
 
W roku 2018 gmina Zawiercie uczestniczyła w realizacji dwóch projektów finansowanych ze środków  
z EFS (9.2.1. oraz 9.1.6), na łączną kwotę 220.423 zł, które objęły 344 osoby. 
 
W gminie Zawiercie zlecono 9 organizacjom pozarządowym w trybie działalności pożytku publicznego 
19 umów na kwotę 146.830 zł. 
W trybie zamówień publicznych nie zlecono realizacji żadnych umów i zleceń, w związku z czym nie 
przekazano dotacji na ten cel. Nie zlecono także wykonywania usług opiekuńczych ani prowadzenia 
placówek pomocy społecznej. Natomiast przekazano kwotę 121.600 zł na funkcjonowanie centrum 
integracji społecznej, prowadzone przez organizację pozarządową. 
 
W Zawierciu, podobnie jak w całym województwie śląskim oraz w kraju, w latach 2009 – 2018, 
systematycznie zmniejsza się zarówno liczba rodzin, jak i liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej. W 2018 r. liczba tzw. podmiotów decyzji wynosiła 1819 osób i w porównaniu do 2009 r. 
zmniejszyła się o 866, co stanowi spadek o 35%. Sytuacja ta powodowana jest zarówno depopulacją 
ludności (choć ubytek liczby ludności jest znacznie mniejszy niż spadek liczby klientów ośrodka), jak  
i ogólną zmianą sytuacji na rynku pracy, a także rozwojem świadczeń socjalnych dla rodzin z dziećmi. 
Jednocześnie znacząco spadł wskaźnik liczby osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie  
– z ponad 80 na 1000 mieszkańców w 2014 r. do 55 w 2018 r. Wszyscy korzystający ze świadczeń  
z ustawy o pomocy społecznej to grupa 2683 osób (żyjąca w 1401 rodzinach), co stanowi około 5,5 % 
mieszkańców miasta Zawiercie. 
 
Programy realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2018 r. (przyjęte uchwałą Rady 
Miejskiej w Zawierciu): 
– Program Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych dla Miasta Zawiercie na lata 2016 –2020, 
przyjęty Uchwałą Nr XXX/282/16,  
– Program Wychodzenia z Bezdomności dla Miasta Zawiercie na lata 2016– 2020 do realizacji przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, przyjęty Uchwałą Nr XXX/283/16, 
– Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta 
Zawiercie na lata 2017 – 2020, przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/333/17.  
 
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje: 
– Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zawiercie na lata 2014 – 2020, przyjęta 
Uchwałą Nr XLVI/469/14. 
 
1. Program Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych dla Miasta Zawiercie. 
 
Program został opracowany w odpowiedzi na wyzwania, które wynikają z określonych procesów 
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demograficznych i społecznych zachodzących w Mieście Zawiercie, w oparciu o konsultacje i spotkania 
przeprowadzone z podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań w obszarze wspierania osób 
starszych i niepełnosprawnych.  Został wprowadzony Uchwałą Nr XXX/282/16 Rady Miejskiej                      
w Zawierciu z dnia 30 listopada 2016 r. Jest adresowany do osób, które ukończyły 60 rok życia i osób 
niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Zawiercie. Opracowanie programu miało na 
celu wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych w godnym starzeniu się poprzez zaspokojenie ich 
potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz 
kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku seniorów.  Pozwoliło też na wytyczenie ośmiu 
podstawowych kierunków działania obejmujących różnorodne formy wsparcia. 
1. Zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego dla osób starszych i niepełnosprawnych  
i ich opiekunów 
Realizacja  poprzez: 
– poradnictwo prawne i psychologiczne realizowane przez zatrudnionych w Ośrodku:  radcę prawnego 
w siedzibie Ośrodka ul. Piłsudskiego 47 oraz  2 psychologów , którzy udzielali wsparcia w wyznaczonych 
godzinach w Terenowym Punkcie Pracy Socjalnej (ul. Pastewna 6), Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny 
(ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48), Środowiskowym Domu Samopomocy (ul. Krzywa 3), siedzibie 
Centrum Usług Senioralnych (ul. Szymańskiego 19)  lub w domu klienta, 
– poradnictwo realizowane przez specjalistę ds. osób starszych podczas dyżuru informacyjnego  dla 
seniorów i osób niepełnosprawnych w siedzibie RUS ul. Szymańskiego 19 – poniedziałki  w godzinach 
15–17, 
– poradnictwo realizowane przez pracowników Działu Usług Opiekuńczych podczas dyżuru 
informacyjnego dla seniorów i osób niepełnosprawnych w siedzibie RUS ul. Szymańskiego 19 – wtorki 
w godzinach 15–17, 
– 20 osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 
skorzystało nawet kilkukrotnie w ciągu roku z transportu samochodem służbowych Ośrodka, 
najczęściej w asyście opiekunki celem wykonania specjalistycznych badań czy też wizyt w poradniach 
specjalistycznych. 
2. Tworzenie placówek wsparcia zapewniających dzienną i całodobową opiekę dla osób starszych  
i niepełnosprawnych. Tworzenie warunków do powstania mieszkań chronionych. 
Realizacja poprzez: 
– wzrost liczby osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej jednoczasowo – z 30 osób 
w 2015 r. – do 36 osób w 2018 r. Placówka dysponuje 50–oma miejscami dziennego pobytu, 
– z pobytu dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy w ciągu roku 2015 korzystały łącznie –  
64 osoby, w 2018 r. – 59 osób. Placówka dysponowała 47 miejscami w 2015 r., a ich liczba wzrosła do 
52 w 2018 r., 
– brak na terenie Miasta Zawiercie oddziału geriatrycznego i zakładu opiekuńczego zapewniających 
całodobową opiekę i nie przewiduje się ich powstania w najbliższych latach, ale 2 osoby zostały 
umieszczone za pośrednictwem Ośrodka w Zakładzie Opiekuńczym w Knurowie, 
– wzrost liczby osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej – z 32 osób w 2015 r. do 40 osób 
w 2018 r., z tym że w roku 2018 w domu pomocy umieszczono tylko 2 nowe osoby, 
– mieszkania chronione mają powstać w 2019 r. 
3. Promowanie wolontariatu z udziałem osób starszych i niepełnosprawnych /oraz na ich rzecz/, 
pomocy sąsiedzkiej oraz tworzenie i wspieranie klubów seniora i grup samopomocowych. 
Realizacja poprzez: 
– zawarcie 7 umów z osobami młodymi dot. świadczenia usług woluntarystycznych na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych w ramach Projektu i działań utrwalających projekt „Rozwój usług 
społecznych na terenie miasta Zawiercie, 
– u 21 osób korzystających ze wsparcia w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania nawiązano bezinteresowną współpracę sąsiedzką, 
– w styczniu 2018 trwały działania w ramach realizacji projektu „Rozwój Usług Społecznych na terenie 
Miasta Zawiercie” (z siedzibą w Zawierciu, ul. Szymańskiego 19) finansowane ze środków EFS a od 
lutego 2018 do lutego 2019 r. działania dotyczące trwałości tego projektu, finansowane w całości przez 



17 
 

gminę.  W ramach tych działań funkcjonowało m. in. Centrum Usług Senioralnych. W ramach Centrum 
w poniedziałki w godzinach 10 – 13 odbywały się spotkania Klubu Seniora (jednoczasowo uczestniczyło 
w nich maks. 15 osób), a w środy w godzinach 15 – 18 spotkania integracyjne „Junior–Senior”, 
– przy Środowiskowym Domu Samopomocy (ul. Krzywa 3) przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych 
z zaburzeniami psychicznymi funkcjonuje nadal grupa wsparcia dla osób bliskich i członków rodzin osób 
przebywających w placówce. Częstotliwość spotkań zależy od ujawnionych potrzeb. Spotkania 
prowadzi psycholog, przekazując uczestnikom podstawową wiedzę o chorobach psychicznych,  
a uczestnicy grupy dzielą się swoimi problemami i doświadczeniami, korzystając  
z porad i doświadczeń pozostałych uczestników grupy. 
4. Monitorowanie, analizowanie i wnioskowanie o problemach osób starszych i niepełnosprawnych. 
Realizacja poprzez: 
– systematyczne gromadzenie danych o osobach starszych i niepełnosprawnych, 
– dokonywanie obowiązujących analiz i sprawozdań pozwalających na diagnozowanie potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych, 
– udział pracownika Ośrodka w posiedzeniach Zawierciańskiej Rady Seniorów, na których omawiane 
są problemy sygnalizowane przez starszych mieszkańców miasta, 
– stała współpraca z lekarzami pierwszego kontaktu i pielęgniarkami środowiskowymi – opiekunowie  
i pracownicy socjalni,  
– współpraca z ZUS, bankami, urzędem pocztowym, dostawcami mediów, administratorami budynków  
celem rozwiązywania problemów podopiecznych. 
5. Prowadzenie edukacji gerontologicznej oraz działań profilaktycznych dla osób starszych  
i niepełnosprawnych. Opracowanie informatora dot. instytucji lokalnych działających na rzecz w/wym. 
Realizacja poprzez: 
– informowanie o działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w mieście, informowanie 
klientów Ośrodka o terminach dyżurów członków ZRS, pozyskiwanie wiedzy dot. zgłaszanych podczas 
dyżurów problemów, 
– promowanie i wdrażanie działań zmierzających do upowszechnienia Koperty Życia, 
– spotkania edukacyjne dla osób przebywających w placówkach wsparcia dziennego oraz uczestników   
Centrum Usług Senioralnych dot. profilaktyki starzenia, zdrowego trybu życia, zjawiska przemocy 
wobec osób starszych i niepełnosprawnych i bezpieczeństwa, 
– uruchomienie  dyżuru informacyjnego dla seniorów i osób niepełnosprawnych pod telefonem MOPS  
w poniedziałki w godzinach 14–15 obsługiwanego przez pracowników Działu Usług Opiekuńczych, 
– przygotowanie informatora dla osób starszych i niepełnosprawnych zależy od możliwości 
finansowych gminy. 
6. Zwiększenie nakładów na zatrudnienie osób realizujących usługi opiekuńcze oraz wzrost jakości 
świadczonych usług w miejscu zamieszkania osób starszych i niepełnosprawnych. 
Realizacja poprzez: 
– zwiększenie zatrudnienia w Dziale Usług Opiekuńczych z 12 osób w 2015 r. do 16 osób w 2018 r.–  
zatrudnianie do realizacji usług opiekuńczych profesjonalnych opiekunów – w 2018 roku w dziale 
zatrudniony był 1 kierownik – wykształcenie wyższe oraz 15 opiekunek, z czego 3 to pielęgniarki a 5 
legitymuje się dyplomem opiekuna, 
– 2 osoby przez okres 2 miesięcy zaangażowano do realizacji usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania w ramach prac społecznie użytecznych, 
– 2 osoby zatrudniono przez okres 5 miesięcy do realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, 
– w ramach Centrum Integracji Społecznej odbywało praktykę do 10 osób jednoczasowo /łącznie 18 
osób w ciągu roku/, które świadczyły usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych 
Ośrodka pod nadzorem kierownika i etatowych opiekunów przyuczając się do zawodu opiekuna osoby 
starszej lub asystenta osoby niepełnosprawnej – przeszkolone osoby stanowią zaplecze, z którego będą 
się rekrutowali przyszli opiekunowie, 
– w ramach Zaocznych Policealnych Szkół dla dorosłych „Pascal” i „Sokrates” w Zawierciu praktykę  
w zawodzie opiekuna odbyło 5 osób, świadcząc zarazem bezpłatne usługi podopiecznym Ośrodka pod 
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nadzorem Kierownika i etatowych opiekunów – być może one także w przyszłości podejmą pracę  
w Ośrodku na stanowisku opiekuna, 
– w styczniu 2018 trwały działania w ramach realizacji projektu „Rozwój Usług Społecznych na terenie 
Miasta Zawiercie” (z siedzibą w Zawierciu, ul. Szymańskiego 19) finansowane ze środków EFS a od 
lutego 2018 do lutego 2019 r. działania dotyczące trwałości tego projektu, finansowane w całości przez 
gminę. W ramach tych działań funkcjonowało wsparcie m. in. dla osób starszych i niepełnosprawnych 
w tym: teleopieka, usługi pielęgniarskie, usługi fizjoterapeuty oraz wypożyczalnia sprzętu do 
rehabilitacji i Centrum Usług Senioralnych. Wsparciem w ramach trwałości Projektu objęto 115 osób . 
7. Koordynowanie działań pomiędzy samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami służby zdrowia, instytucjami kultury i instytucjami pomocy społecznej, mające na celu 
rozwój i zacieśnienie współpracy na rzecz osób starszych i niepełnoprawnych. 
Realizacja poprzez: 
– uczestnictwo koordynatora Programu w spotkaniach dot. realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Zawiercie na lata 2014–2020, 
– stałą współpracę pracownika Ośrodka odpowiedzialnego za realizację usług opiekuńczych  
w posiedzeniach Zawierciańskiej Rady Seniorów informowanie o działaniach na rzecz osób starszych  
i niepełnosprawnych w mieście, informowanie klientów Ośrodka o terminach dyżurów członków ZRS, 
– współpracę w zakresie organizowanie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej środowiskowej  
i długoterminowej – opiekunowie i pracownicy socjalni, 
– współpracę z ZUS, bankami, urzędem pocztowym, dostawcami mediów, administratorami budynków  
celem rozwiązywania problemów podopiecznych – opiekunowie, pracownicy socjalni. 
8. Podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie dostępności do usług rekreacyjnych, 
sportowych, kulturalnych i innych dla osób, które ukończyły 60 rok życia. 
Realizacja poprzez: 
– zorganizowanie kolejnej edycji Integracyjnych Spotkań Artystycznych Niepełnosprawnych, 
– organizowanie imprez typu Olimpiada sportowa czy Kongres Zdrowia dla seniorów, 
– organizowanie wyjazdów wypoczynkowych, rehabilitacyjnych oraz imprez okolicznościowych z okazji 
świąt, dni seniora, dnia dziadka i babci, spotkań ze znanymi ludźmi z dziedziny kultury czy medycyny  
w ramach działalności ośrodków wsparcia dziennego i Centrum Usług Senioralnych, 
– mieszkańcy Zawiercia i okolic, którzy ukończyli 60 r. ż., mogą odebrać bezpłatnie Ogólnopolską Kartę 
Seniora w biurze CIL w Zawierciu, przy ul. Polskiej 14B. Ponadto mogą tam otrzymać Kartę rabatową 
PSS Społem w Zawierciu, uprawniającą do 2% rabatu w placówkach handlowych PSS Społem na terenie 
miasta. Osoby, które ukończyły 60 r. ż., posiadają kartę stałego klienta PSS Społem w Zawierciu  
i Ogólnopolską Kartę Seniora korzystają z ulg przysługujących z obu tytułów. Posiadacze Ogólnopolskiej 
Karty Seniora mogą też korzystać z 20% rabatu na kawę i herbatę w Cukierni–kawiarni „Skała" – liczba 
lokalnych partnerów, którzy przystąpili do programu Karta Seniora pozostała na dotychczasowym 
poziomie, 
– przywrócono bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla osób, które ukończyły 70 rok życia. 
 
Rezultaty i koszty: 
1. Usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania: 
– liczba osób korzystających z usług opiekuńczych podstawowych zmniejszyła się ze 162 osób w 2017 
roku do 151 osób w 2018 roku, przy czym w latach 2014–2017 wzrosła o 13 osób, 
– liczba osób korzystających z usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi wzrosła z 13 w 2017 roku do 16 osób w 2018 roku, 
– koszt realizacji usług opiekuńczych wzrósł z 772 190 zł w 2017 roku do 874 057 zł w 2018 roku.  
2. Dzienny pobyt w Środowiskowym Domy Samopomocy: 
– liczba osób korzystających utrzymuje się na podobnym poziomie – w 2017 roku 63 osoby, w 2018 
roku – 59 osób przy 52 miejscach w placówce, 
– koszt utrzymania placówki wzrósł z 760 574 zł w 2017 roku do 1 193 586 zł w 2018 roku – na znaczący 
wzrost kosztu miał wpływ remont placówki. 
3. Dzienny pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej: 
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– liczba osób korzystających wzrosła z 32 w 2017 roku do 36 osób w 2018 roku przy 50 miejscach  
w placówce. 
– koszt utrzymania minimalnie zmniejszył się z kwoty 869 129 zł w 2017 roku do 863 627 zł w roku 
2018. 
4. Całodobowy pobyt w domach pomocy społecznej: 
– liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej w latach 2014 – 2017 systematycznie rosła 
z 32 – 41 osób, dynamicznie wzrastały też koszty pobytu w domu pomocy – w roku 2016 w stosunku 
do roku 2015 o 13%, 
– w 2017 roku w domach pomocy przebywało 40 osób, w 2018 – 41 osób a wzrost kosztów utrzymania 
osoby w domy pomocy w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wzrósł jedynie o 6%. 
 
2. Program Wychodzenia z Bezdomności dla Miasta Zawiercie. 
Grupą docelową w ramach Programu stanowiły osoby i rodziny zagrożone bezdomnością oraz osoby 
bezdomne przebywające na terenie miasta Zawiercie 
 
Rezultaty i koszty 
1. Liczba osób bezdomnych przebywających na terenie gminy 

2016 – 65 
2017 – 78 
2018 – 80 

2. Odpłatność za pobyt w Schronisku 
2016 – 25,– za osobo/dzień dla 30 osób – łącznie 168 000,– 
2017 – 25,– za osobo/dzień dla 46 osób –łącznie 240 929, 
2018 – 30 ,– za osobo/dzień dla 50 osób –łącznie 206 960,– 

 
Osoby bezdomne objęte pomocą Ośrodka stale usamodzielniają się i tak w 2018 roku usamodzielniły 
się 2 osoby, a 5 osób podjęło zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej. W roku 2017 sytuacja 
wyglądała podobnie. 
Systematycznie wzrastała liczba zawieranych przez pracowników socjalnych Indywidualnych 
Programów Wychodzenia z Bezdomności. 
W ramach realizacji Programu stale monitorowane są miejsca pobytu osób bezdomnych w miejscach 
niemieszkalnych wspólnie z Policją i Strażą Miejską. 
Z podjętych działań wynika, że liczba miejsc niemieszkalnych a tym samym liczba osób bezdomnych 
maleje, rośnie zaś liczba osób bezdomnych przebywających w Schronisku. 
Metody pracy z osobami bezdomnymi metodą indywidualnego przypadku są stale doskonalone,  
a współpraca z podmiotami prowadzącymi Schroniska układa się coraz lepiej, placówki zaś mają coraz 
wyższy standard. 
W wyniku podjętych działań przez pracowników socjalnych w formie pracy socjalnej maleje w ZGM 
liczba lokali z zaległościami czynszowymi i tak: 

2016 – 886 
2017 – 556 
2018 – 192 (powyżej 8 miesięcy, na 1629 lokali) 

 
Odsetek lokali z zaległościami 

2016 – 55% 
2017 – 33% 
2018 – 12% 

Powyższe może być spowodowane również pobieraniem przez rodziny świadczenia wychowawczego, 
często część pobieranych kwot przekazywana jest bezpośrednio do zarządcy budynku celem spłaty 
zadłużenia. 
Ośrodek kontynuował realizację Programu, w ramach którego współpracował z pracownikami 
socjalnymi w zakresie monitorowania stanu zadłużenia czynszowego klientów OPS. 
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Pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy socjalnej monitorowali zadłużenia czynszowe swoich 
klientów, ustalali plany spłaty i zawierali kontrakty socjalne. Wynikiem powyższego był spadek 
wysokości zadłużeń za lokale szczególnie wśród rodzin pobierających świadczenie wychowawcze.  
Kolejnym elementem była pomoc przy wyszukiwaniu lokali do zamiany oraz pomoc przy załatwianiu 
formalności dotyczących samej zamiany. 
Ośrodek nadal współpracował ze służbami mundurowymi, co znacznie ułatwiało docieranie do osób 
bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, miało to szczególnie duże znaczenie  
w okresie zimowym, kiedy to taki wspólny patrol mógł uratować bezdomnego przed wychłodzeniem. 
W OPS na bieżąco była uaktualniana baza danych osób bezdomnych przebywających na terenie miasta 
oraz osób bezdomnych przebywających poza jego terenem, ale posiadających ostatnie stałe 
zameldowanie na terenie miasta. Stałym monitoringiem objętych było około 80 osób bezdomnych. 
Kolejnym elementem realizowanego Programu było kierowanie osób bezdomnych do Schroniska dla 
osób bezdomnych, w szczególności do Żerkowic i Klucz, w 2018 roku skierowano i opłacono pobyt  
w placówkach 47 osobom bezdomnym (45 mężczyzn i 2 kobiety). 
Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta były objęte pomocą pracownika socjalnego, który  
w zależności od potrzeb wnioskował o pomoc finansową, rzeczową i usługową. 
Pracownicy socjalni zawierali ponadto z osobami bezdomnymi Indywidualne Programy Wychodzenia 
 z Bezdomności (w roku 2018 – 8), wnioskowali o opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 
osób oraz kierowali do Centrum Integracji Społecznej i monitorowali postępy ich pracy zawodowej  
– 5 osób. 
 
3. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta 

Zawiercie. 
 
Grupą docelową są rodziny mieszkające na terenie miasta Zawiercie przeżywające trudności  
w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. 
 
Rezultaty i koszty: 
1. Świadczenia wypłacane z tut OPS 
– spada liczba rodzin, gdzie przesłanką do przyznania wsparcia jest bezradność w sprawach opiekuńczo 
– wychowawczych. W roku 2017 wartość tego wskaźnika wynosiła 482, w roku 2018 spadła do 435. 
Spada również kwota ogólnie wypłacanych świadczeń w roku 2016 wynosiła ona 4 141 104 zł, a w roku 
2018– 3 563 707 zł. W związku z tym zmienia się charakter pracy z rodzinami naprzeciw którym Ośrodek 
Pomocy Społecznej wychodzi, poprzez szkolenia i specjalizację pracowników (6 pracowników 
socjalnych w roku 2018 uczestniczyło w specjalizacji 2 stopnia podnosząc swoje kwalifikacje 
zawodowe) 
2. Asystenci rodziny 
– liczba zatrudnionych asystentów rodziny utrzymuje się na tym samym poziomie, w roku 2015 i 2018 
zatrudnionych było 6 asystentów, w latach 2016–2017 w związku z realizacją projektu było ich o 2 
więcej. Liczba rodzin objętych wsparciem w postaci asystentury rodziny utrzymuje się na podobnym 
poziomie. 
3. Poradnictwo specjalistyczne 
– w związku ze spadkiem ogólnej liczby osób liczba klientów ośrodka spada. Ilość rodzin objętych pracą 
socjalną w roku 2016 wynosiła 2290, a w roku 2018 spadła do 1491. Również ilość rodzin korzystających 
z poradnictwa specjalistycznego spadła z 302 w roku 2017 do 221 w roku 2018. 
4. Świetlica środowiskowa 
– koszty utrzymania Świetlicy Środowiskowej utrzymują się na podobnym poziomie wynoszącym około 
600 000 zł. W świetlicy przebywa średnio od 35 – 40 dzieci rocznie. W 2018 r. z powodu rozszerzenia 
działalności świetlicy o działania finansowane z projektów EFS w placówce przybywało w ciągu całego 
roku 62 dzieci. 
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5. Wspieranie rodziny: 
– Wzrost kosztów opisanych w budżecie MOPS na ten cel w Zawierciu z kwoty 692 778,24 zł do kwoty 
850 608,37  zł. Zawarte w tej kwocie wynagrodzenia osobowe asystentów rodziny utrzymują się na 
podobnym poziomie. Wzrost spowodowany był rosnącymi kosztami odpłatności za pobyt dzieci  
w ośrodkach opiekuńczo–wychowawczych i rodzinach zastępczych. Procent dzieci powracających do 
rodzin nie jest wysoki, a co za tym idzie, koszty ponoszone przez gminę wzrastają z kolejnymi latami 
pobytu dziecka od 10% do 50%. 
6. Dożywianie dzieci w placówkach: 
– spada liczba dzieci korzystających z posiłków w placówkach (od 642 w roku 2016 do 571 w roku 2018), 
jednak w związku ze wzrostem kosztów żywności zmiana ta nie przekłada się na spadek kosztów 
ponoszonych na ten cel przez gminę, które w 2017 r. wyniosły 240 251 zł, a w 2018 r. – 243 085 zł. 
7. Wolontariat na rzecz mieszkańców gminy Zawiercie 
– wzrasta liczba osób angażujących się w wolontariat na rzecz mieszkańców miasta Zawiercie. W roku 
2017 liczba wolontariuszy wynosiła 22, w roku 2018 liczba ta wzrosła do poziomu 42 osób. 
 

W roku 2018 świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych gminy bez względu na 
ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano 1 819 osobom. Oznacza to, że z pomocy 
tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystały łącznie 1434 rodziny, w których 
pozostawało łącznie 2791 osób. Spośród tych osób 803 to osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. 
W miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu zatrudnionych było w 2018 roku 6 asystentów 
rodziny i w ciągu roku objęli oni swoim oddziaływaniem 84 rodziny, w których wychowuje się 184 
dzieci. Asystenci rodziny współtworzyli również projekt socjalny ukierunkowany na aktywizację 
zawodową wybranej grupy rodziców, z którymi współpracują. Projekt realizowany był od stycznia do 
lipca 2018 roku. 
W roku 2018 sporządzonych zostało 28 kontraktów socjalnych, którymi objęto łącznie 48 osób 
pozostających w rodzinach. 
W ramach poradnictwa specjalistycznego z porady prawnika i psychologa zatrudnionego w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej skorzystało łącznie 221 rodzin, w których pozostają łącznie 663 osoby. 
Należy zaznaczyć, że zarówno konsultacje z psychologiem, jak i prawnikiem miały charakter 
długotrwały, co oznacza, że rodziny konsultowały swoje problemy wielokrotnie, a w przypadku pracy 
z psychologiem często z pomocy korzystali różni członkowie jednej rodziny. 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu w 2018 pracowało łącznie 25 pracowników 
socjalnych oraz 6 asystentów rodziny. Z tej grupy 6 pracowników socjalnych brało udział  
w specjalizacji II stopnia, podnosząc tym samym własne kompetencje i kwalifikacje zawodowe. 
Dodatkowo z różnych form szkoleń skorzystało 16 pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. 
Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy, były finansowane w większości przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej. 
W ramach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny prowadzona jest Świetlica środowiskowa, która od 
początku do końca 2018 roku objęła wsparciem łącznie 66 dzieci z 28 rodzin, w tym 12 rodzin  
z problemem alkoholowym. Wychowankowie Świetlicy to dzieci w wieku od 6 do 17 roku życia. 
Wychowankowie podzieleni zostali na trzy grupy wychowawcze ze względu na wiek, każda grupa ma 
przydzielonego wychowawcę. 
Od momentu wprowadzenia programu „Rodzina 500+” spada liczba dzieci korzystających  
z organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej form wypoczynku w postaci półkolonii  
i zimowisk, które są realizowane na terenie wybranych zawierciańskich szkół podstawowych. W roku 
2018 w zimowiskach realizowanych w szkołach 5, 7, 11 oraz 13 wzięło udział łącznie 35 dzieci, jeszcze 
mniejsze zainteresowanie towarzyszyło letniej formie wypoczynku, do której zgłosiło się łącznie  
32 dzieci. W samej Szkole Podstawowej nr 5 w zimowiskach w 2016 roku, czyli bezpośrednio przed 
rozpoczęciem realizacji programu „Rodzina 500+” udział wzięło 68 dzieci, co pokazuje jaka zmiana 
nastąpiła w tym obszarze. 
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Liczba dzieci korzystających z posiłków w szkołach i przedszkolach w roku 2018 wyniosła 571, 
dodatkowo pomocą żywnościową realizowaną w ramach programu Pomoc Państwa w Zakresie 
Dożywiania objętych było 1 085 osób. 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy MOPS aktywizuje zawodowo bezrobotnych 
klientów objętych pomocą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W roku 2018 z uwagi na ograniczone 
środki, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, zaplanowana została tylko 12 osobowa grupa 
bezrobotnych, która pracowała w okresie od marca do końca maja. W związku ze zdarzeniami 
losowymi do Prac Społecznie Użytecznych skierowanych łącznie było 15 osób. W ramach Centrum 
Integracji Społecznej w 2018 roku pracę rozpoczęło łącznie 28 osób. 
 
Dział Świadczeń Rodzinnych 
W roku 2018 Dział Świadczeń Rodzinnych w ramach swojej działalności przyznał świadczenia i pomoc 
zgodnie z następującym wykazem: 
– świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu „Rodzina 500+”– 45 991 świadczeń na 
kwotę 22 920 574,61 zł 
– zasiłki rodzinne – 26 311 świadczeń na kwotę 3 071 047 zł 
– zasiłki rodzinne na podst. art. 5 ust. 3 – 1 967 świadczeń na kwotę 136 170,85 zł 
– dodatki do zasiłków rodzinnych – 8 177 świadczeń na kwotę 1 202 179 zł 
– dodatki do zasiłków rodzinnych na podst. art 5 ust. 3 – 791 świadczeń na kwotę 62 159,28 zł 
– zasiłki pielęgnacyjne – 15 869 świadczeń na kwotę 2 509 263 zł 
– świadczenie pielęgnacyjne 1 803 świadczeń na kwotę 2 646 210 zł 
– specjalny zasiłek opiekuńczy – 300 świadczeń na kwotę 158 583 zł 
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 276 świadczeń na kwotę 276 000 zł 
– świadczenie rodzicielskie – 1441 świadczeń na kwotę 1 314 576 zł 
– zasiłek dla opiekuna – 162 świadczenia na kwotę 86 240 zł 
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5 628 świadczeń na kwotę 2 253 698 zł 
– jednorazowe świadczenie " Za życiem" – 3 świadczenia na kwotę 12 000 zł 
 
Dodatkowo Dział Świadczeń rodzinnych jest odpowiedzialny za wydawanie Kart Dużej Rodziny. W roku 
2018 37 rodzin po raz pierwszy złożyło wniosek o wydanie karty i objęcie jej programem. Oznacza to, 
że od początku realizacji tego programu, czyli od roku 2014 wydano już łącznie 1628 Kart Dużej Rodziny 
na rzecz 311 rodzin wielodzietnych z terenu gminy Zawiercie. 
 
Dział Dodatków Mieszkaniowych 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wypłacono 10 960 dodatków mieszkaniowych na łączną 
kwotę 2 074 983,89 zł. W tym samym okresie wypłacono 4 195 dodatków energetycznych na łączną 
kwotę 57 288,87 zł. 
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punkt Profilaktyczno–Konsultacyjnego  
do spraw narkomanii 
 
W roku 2018 do Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych skierowano łącznie 125 
wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób pijących alkohol w sposób szkodliwy, aż 70 spośród 
tych osób było kierowanych na komisję po raz pierwszy. Wnioskodawcą w 51 przypadkach był Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 29 razy Komenda Powiatowa Policji kierowała wnioski do 
MKRPA. Łącznie w ciągu roku 2018 Komisja rozpatrywała 164 sprawy. Pracownicy socjalni MOPS 
Zawiercie przeprowadzili łącznie 148 wywiadów alkoholowych. 
W Punkcie Profilaktyczno – Konsultacyjnym ds. Narkomanii, w którym w każdy wtorek psycholog, 
specjalista terapii uzależnień terapeuta, udziela pomocy osobom używającym środki psychoaktywne, 
zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym w 2018 r. udzielono 213 porad i konsultacji. 
W Poradni Leczenia Uzależnień w roku 2018 leczeniem objętych było łącznie 359 osób, z czego 94 
podejmowały leczenie po raz pierwszy. 
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W ramach profilaktyki zrealizowano działania, których oddziaływaniem objętych było blisko 4000 
uczniów szkół z terenu gminy. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum zostali objęci działaniami 
profilaktycznymi w ramach „Kina Szkoły”, podczas których 4 filmy o tematyce profilaktycznej obejrzało 
3420 uczniów. Filmy były inspiracją do prowadzenia dalszych działań profilaktycznych w szkołach,  
w ramach realizacji Szkolnych Programów Profilaktyki. W 2018 r. w mieście prowadzone były również 
przedsięwzięcia związane z Ogólnopolską Kampanią „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach której 
młodzież ze szkół podstawowych uczestniczyła w konkursach profilaktycznych (ok. 500 osób). 
 
 
4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Zawiercie na lata 2016 – 2020 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wiele działań określonych w pięciu obszarach tejże 
Strategii, a najważniejsze z nich opisano poniżej. Ponadto w ośrodku koordynowane są prace nad 
monitoringiem realizacji strategii w różnych jednostkach organizacyjnych UM w Zawierciu oraz 
odbywają się (przynajmniej raz do roku) spotkania Zespołu Zarządzającego Strategią. Zespół ten 
powoływany jest przez Prezydenta Miasta Zawiercie. Skład obecnego Zespołu został określony 
Zarządzeniem nr 138/19 z dnia 11 marca 2019 r. 
 
Działania realizowane w ramach Strategii przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 
 
OBSZAR I INTEGRACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA SPOŁECZNA, BEZROBOCIE I RYNEK PRACY 
 
1. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców 
 
Wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji w przeciwdziałaniu problemom społecznym. 
 

Ośrodek kontynuował realizację dwóch projektów współfinasowanych ze środków EFS. 
Korespondowały one z przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Lokalnym Programem Rewitalizacji. 
1) projekt 9.2.1 „I Etap – Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Zawiercie” trwał od  
01.01.2017 r. do 31.01.2018 r. zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie (nr UDA–
RPSL.09.02.01.–24–05A4/16–00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020. Program był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Od 1 lutego 2018 realizowano tzw. trwałość projektu (do 28 lutego 2019 r.). 
Jego celem była pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem 
społecznym poprzez świadczenie usług obejmujących działania społeczne i wspierające proces 
deinstytucjonalizacji. Część usług została zlecona podmiotom wyspecjalizowanym w tym zakresie,  
co dotyczyło głównie dzieci przebywających w placówce wsparcia dziennego. 

Podstawowe zadania projektu obejmowały usługi o charakterze społecznym i zdrowotnym w tym: 
asystenckie, opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi wspierania rodziny. Zadania 
projektu miały charakter prewencyjny, zapobiegający umieszczeniu osób w opiece instytucjonalnej 
oraz aktywizacji społecznej umożliwiającej funkcjonowanie osób w środowisku zamieszkania. 

Przez okres trwania projektu „Rozwój Usług Społecznych na terenie miasta Zawiercie” objęto 
wsparciem 232 uczestników. Dofinansowane projektu ze środków zewnętrznych trwało do stycznia 
2018 r., natomiast w utrwalaniu projektu finansowanego ze środków budżetu gminy (od lutego) wzięło 
udział 115 osób. 

Działania trwałości projektu 9.2.1. obejmowały usługi o charakterze społecznym i zdrowotnym 
takie jak: 
– usługa wsparcia opiekuna osoby niesamodzielnej 
– usługa wsparcia asystenta rodziny 
– usługa wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej 
– usługa wsparcia pielęgniarki 
– usługa wsparcia rehabilitanta 



24 
 

– wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego przy Centrum Usług Senioralnych przy ul. 
Szymańskiego 19 
– usługa teleopieki 
– usługa wsparcia w funkcjonującej placówce Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny (OWDiR) przy  
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48 
– usługa wsparcia specjalistów (psycholog, specjalista ds. realizacji usług opiekuńczych nad chorym  
w domu, specjalista ds. osób starszych) 
– spotkania w Centrum Usług Senioralnych 
 
2) Od 01.12.2015r do 31.01.2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu był realizatorem 
projektu pozakonkursowego 9.1.6 „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie 
zawierciańskim''. Projekt wdrażany był w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach. W ramach zadań Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zawierciu na przestrzeni tych lat zrekrutowanych zostało 150 uczestników 
projektu, z którymi podpisano kontrakty socjalne. Zgodnie z zaplanowaną ścieżką społeczno – 
zawodową udział w projekcie zakończyło około 100 osób. 

Uczestnicy projektu objęci byli różnego rodzaju wsparciem w zakresie aktywizacji społecznej,  
w tym grupy samopomocowe prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę MOPS. Treningi kompetencji  
i umiejętności społecznych, poprzez które osoby mogły uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez 
psychologów, trenerów pracy. Wszyscy uczestnicy objęci byli indywidualnym doradztwem 
psychologicznym i prawnym. Część osób, które posiadały III profil pomocy przyznany w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, zostało skierowanych do Programu Aktywizacja i Integracja. 
   Zgodnie z zawartym porozumieniem z PUP osoby te odbywały prace społecznie użyteczne oraz 
uczestniczyły w aktywizacji społecznej w formie treningów prowadzonych przez wykwalifikowanych 
trenerów. Niektórzy uczestnicy objęci zostali także wsparciem asystenta rodzin. W ramach projektu 
zorganizowano wsparcie prozdrowotne, skierowane do wszystkich partycypujących w tym projekcie, 
były to tzw. „Białe soboty”. W ramach tego działania zainteresowani mogli skorzystać z szerokiego 
zakresu badań laboratoryjnych oraz z porad lekarzy specjalistów w tym kardiologa, urologa, neurologa, 
okulisty, ginekologa. Uczestnicy projektu aktywizowani byli także zawodowo w ramach staży, kursu 
zawodowego ECDL Base uzyskując certyfikaty potwierdzające podniesienie kwalifikacji. Zgodnie  
z umową partnerską działania zawodowe realizowało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  
w Kluczach.  

Zgodnie z zasadami projektu MOPS zajmował się także rekrutacją uczestników, którzy byli 
kierowani do Centrum Integracji Społecznej w Żerkowicach. Osoby te objęte zostały pełnym 
wachlarzem działań z zakresu aktywacji społeczno – zawodowej. MOPS zgodnie  
z ustalonym budżetem wypłacał składki zdrowotne dla uczestników. 
 
Prowadzenie działań z zakresu organizacji i aktywizacji społeczności lokalnych 
 
Realizowano Program Aktywności Lokalnej (PAL) dla osiedla Stary Rynek. W roku 2017 był on 
elementem projektu pozakonkursowego 9.1.6 ''Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie 
zawierciańskim'', a w 2018 r. działaniem kontynuowanym przez MOPS w ramach zadań i środków 
własnych. Celem PAL była integracja mieszkańców, poprawa ich aktywności społecznej, ożywienie 
dzielnic, w których występuje duże nasilenie problemów społecznych. Uczestnicy Programów wraz  
z otoczeniem rodzinnym i sąsiedzkim w ciągu dwóch lat, przy wsparciu animatora lokalnego, 
podejmowali się realizacji różnych działań środowiskowych. W siedzibie PAL spotykali się 
wolontariusze, prowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotykali się także członkowie klubu AA. 
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Zapewnienie warunków dla właściwego funkcjonowania pomocy środowiskowej i działań 
samopomocowych 
 
Struktura organizacyjna oraz infrastruktura ośrodka dostosowywana jest do aktualnych zmian w sferze 
pomocy społecznej (rozszerzenie uniwersalnych świadczeń socjalnych, polityka aktywizacji, 
deinstytucjonalziacja pomocy społecznej). Systematycznie wzrasta liczba pracowników – między 2014 
a 2018 rokiem o 15 osób, wynosząc w 2018 r. 164 osoby.  
 
– liczba pracowników socjalnych utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2018 r. spośród 28 
zatrudnionych w OPS – 82% pracowało w bezpośrednim kontakcie z klientem, w 5 zespołach pracy 
socjalnej. Wskaźnik dostępności kadry, ze względu na malejącą liczbę mieszkańców rośnie z 1,05  
na 2000 mieszkańców (2014 r.) do 1,08 (2018 r.). 45% pracowników socjalnych posiada specjalizację  
II stopnia, dającą możliwość pracy ze szczególnymi grupami klientów: np. osobami bezdomnymi, 
niepełnosprawnymi, czy uzależnionymi. W 2019 r. grupa pracowników posiadających specjalizację  
w zawodzie powiększy się o kolejne osoby.   
 
– rośnie liczba asystentów rodzin z 5 w 2014 r. do 6 w 2018 r. (przy czym w okresie trwania projektów 
zatrudnieni byli dodatkowo dwaj asystenci, a opieką objęto wówczas dodatkowo 10 rodzin).  
W 2018 r. wsparcie asystentów obejmowało 84 rodziny, w związku z czym średnio na asystenta 
przypadało 14 rodzin, mniej niż w roku poprzednim. 
 
– wzrasta liczba opiekunek środowiskowych, co jest sytuacją pożądaną ze względu na systematyczny 
wzrost liczby osób korzystających z tych usług. W sumie usługi realizuje 16 osób, z czego  
6 zatrudnionych jest w OPS, a 10 za pośrednictwem CIS. Pod opieką pozostaje średnio sześć osób. 
– w porównaniu do 2017 r. w 2018 r. wzrosła liczba wolontariuszy – z 22 do 44. 
 
2. Promocja przedsiębiorczości i możliwości rozwoju działalności gospodarczej na terenie miasta 
ukierunkowana na zwiększenie ilości miejsc pracy 
 
Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej, centrów integracji społecznej, warsztatów terapii 
zajęciowej i zakładu aktywizacji zawodowej oraz zatrudniania przez staże. 
 
1) Systematyczne dofinansowanie CIS ze środków budżetu gminy – w 2018 r. było nieco wyższe  
w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosło 121 600 zł. 
2) Wspieranie rozwoju spółdzielni socjalnych polegające na zlecaniu zadania doręczania listów  
z MOPS do wskazanych adresatów. Łączna kwota za 2018 r. wyniosła 71 280,00 zł i nieco spadła  
w porównaniu do 2017 r. (kwota zleceń systematycznie wzrastała do 2017 r.: w 2017 r. wyniosła 
82.010,25 zł, w 2016 r. – 69.2019,60 zł, w 2015 r. 56.137,61 zł, a w 2014 r. – 46.494,50 zł ). Ponadto 
OPS po preferencyjnych cenach udostępnia pomieszczenia dla spółdzielni. 
 
3. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego świadczonego w interesie ogólnym 
 
Organizacja warunków zapewniających dostępność poradnictwa specjalistycznego dla ogółu 
mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 
1) W ośrodku organizowane jest poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne i socjalne.  
Z porad prawnych i psychologicznych skorzystało w 2018 r. ogółem 221 rodzin (663 osoby w rodzinach), 
więcej niż w poprzednim roku. Poradnictwo psychologiczne świadczone było regularnie przez dwóch 
psychologów, prawne przez jednego prawnika. Poza tym ze specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego korzystały różne kategorie osób w ramach tzw. utrwalania projektów. 
2) pracą socjalną objęto 1491 rodzin – o 6% mniej niż w roku poprzednim, czemu towarzyszy 
systematycznie spadająca od 10 lat liczba osób korzystających ze świadczeń finiszowych  
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i niepieniężnych ośrodka. Pracę socjalną w tzw. punktach terenowych świadczy 25 pracowników 
otaczających wsparciem średnio około 60 rodzin. 
3) w ramach "Programu Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych..." zapewniano poradnictwo 
prawne, medyczne, psychologiczne, w tym: ustalanie terminów wizyt u lekarza, organizowanie 
transportu, asystowanie w drodze do lekarza i w trakcie wizyty, poradnictwo prawne, medyczne 
psychologiczne. Skompletowano wnioski do ZOL oraz wnioski dotyczące objęcia opieką 
długoterminową pielęgniarską. 
– zapewniono poradnictwo socjalne oraz psychologiczne w miejscu zamieszkania osób starszych  
i niepełnosprawnych i ich rodzin oraz podczas pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy dla 59 
osób. 
– w Dziennym Domu Pomocy Społecznej udzielano porad medycznych w ramach teleopieki oraz  
w bezpośrednim kontakcie z lekarzem internistą, udzielano konsultacji psychiatrycznych, poradnictwa 
prawnego, zapewniono także codzienny dowóz do siedziby DDPS dla 5 osób. 
 
4. Wykorzystanie ekonomii społecznej do działań w zakresie integracji społecznej i zawodowej. 
 
Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym  
z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej. 
 
1) W ramach projektu Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, część jego 
adresatów, która posiadała III profil pomocy określany w Powiatowym Urzędzie Pracy, została 
skierowana do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja.  
2) liczba osób korzystających z Centrum Integracji Społecznej w 2018 r. wyniosła 43 osoby i była  
o 47% niższa niż w roku poprzednim, co powodowane jest m.in. poprawą sytuacji na rynku pracy. 
3) działalność spółdzielni socjalnej. 
 
5. Budowanie międzyinstytucjonalnej sieci współpracy rozwiązywania problemów społecznych 
 
Skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem możliwości instytucji  
i organizacji działających na terenie miasta oraz na rzecz jego mieszkańców 
 
1) Wypłata i realizacja świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych na podstawie m. in.: 
– Ustawy o pomocy społecznej, 
– Ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 
– Ustawy o prawie energetycznym, 
– Ustawy o systemie oświaty, 
– Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 
– Ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, 
– Ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
– Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
– Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
– Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
– Ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 
– Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 
  
Na podstawie corocznie prowadzonej analizy „Zasobów w pomocy społecznej" można wysnuć 
następujące wnioski dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: 
 
– od kilku lat liczba rodzin, jak i liczba osób korzystających z pomocy społecznej maleje (wyjątkiem był 
rok 2013, kiedy te liczby wzrosły). W 2018 r. liczba korzystających (tzw. podmiotów decyzji), wynosiła 
1819 osób i w porównaniu do 2013 r. spadła o 1088 (ubytek o 38%). Znacząco spadł także wskaźnik 
liczby osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie. 
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– z ponad 80 na 1000 mieszkańców w 2014 r. – do 56 w 2018 r. Wszyscy korzystający ze świadczeń  
z ustawy o pomocy społecznej to grupa 2791 osób (żyjąca w 1434 rodzinach), co stanowi 6% 
mieszkańców miasta. Jeśli z kolei dołączymy do tej grupy osoby korzystające wyłącznie z pracy 
socjalnej, to w sumie jest to 7% ogółu mieszkańców miasta. 
– jeśli przyjrzymy się strukturze rodzin korzystających ze wsparcia w Zawierciu, to zauważmy 
następujące tendencje: systematyczny wzrost odsetka gospodarstw jednoosobowych z 48% w 2011 r. 
do 57% w 2018 r. ; utrzymywanie się na podobnym poziomie odsetka rodzin niepełnych korzystających 
ze wsparcia – w latach 2011–2018 to średnio około 14%.; systematycznie wzrasta liczby gospodarstw 
rencistów i emerytów z 19% w 2011 r. do 27% w roku 2018. 
Taki obraz struktury gospodarstw jest kontekstem do różnych form wsparcia rozwijanych w Ośrodku, 
adresowanych coraz częściej do osób starszych, samotnych i niesamodzielnych. 
– w 2018 r. nieco inaczej niż w latach poprzednich, najczęstszym powodem korzystania z pomocy była 
długotrwała i ciężka choroba (54%), a następnie bezrobocie i ubóstwo. W minionych latach do tych 
najczęstszych powodów należały natomiast bezrobocie i ubóstwo. Mimo że dość znacząco maleje 
odsetek korzystających ze świadczeń z powodu bezrobocia, nadal spora grupa osób korzysta ze 
wsparcia z tego właśnie powodu (758 rodzin, czyli 53 % ogółu rodzin). 
 
2) pomoc w formie usługowej: 
– utrzymuje się tendencja wzrastającej liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych, liczby osób 
korzystających z usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
– ogólna liczba osób korzystających z tych ostatnich wzrosła od 2014 r. z 7 do 16 w roku 2018,  
a korzystających z usług opiekuńczych w ciągu tych lat ma linię trendu wyznaczoną podobnymi 
wartościami od 149 do 162 w 2017 r. (w 2018 spadek do 151 osób). Systematycznie wzrasta także 
kwota wydatków, jaką ponosi OPS na realizację tych usług – w latach 2011 – 2018 wzrosła o prawie 
100% z 405 810 zł do 788 097 zł. Wzrasta też wysokość kosztów ponoszonych w związku z realizacją 
odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z 345 324 zł w 2009 r do 1 097 625 zł w roku 2018 
(dla 18 osób w 2009 r. i 40 osób w 2018 r.) 
– utrzymuje się także malejąca tendencja, jeśli chodzi o korzystających z posiłków, zarówno dzieci jak  
i dorosłych, co wiąże się głównie z trendem demograficznym. Co roku z posiłku korzysta około 4% mniej 
dzieci niż w roku poprzednim i 5 – 15% mniej dorosłych. Wzrastają natomiast kwoty świadczeń 
przeznaczanych na posiłki. 
 
3) inne rodzaje świadczeń: 
– od roku 2015 rosła liczba rodzin korzystających z zasiłku rodzinnego, z jednorazowego dodatku  
z tytułu urodzenia się dziecka oraz z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W 2018 
liczba ta wyniosła 1422. Powodem tego wzrostu mogło być m. in. uzyskanie informacji  
o przysługujących świadczeniach przez osoby składające wnioski o otrzymanie świadczeń 
wychowawczych z tzw. programu 500 plus. W 2018 r. 2733 rodziny skorzystały ze świadczenia 
wychowawczego, co oznaczało spadek w stosunku do 2017 r. o 8%, wyjaśniany brakiem zmiany 
wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń na pierwsze dziecko przy 
jednoczesnym wzroście płacy minimalnej powiększającej dochody rodzin. 
– nadal wzrasta znacząco liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – liczba świadczeń 
wzrosła z 1089 w 2014 r. do 1803 w roku 2018, co wiąże się z coraz częstszym podejmowaniem opieki 
nad seniorami. Mniej liczne niż w poprzednich latach są różne kategorie osób otrzymujących zasiłek 
pielęgnacyjny. Z kolei obserwowana jest w latach 2011 – 2015 (z wyjątkiem 2013 r.) wzrastająca liczba 
osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od 2016 r. liczba ta spadała i w 2018 r. 
świadczenie otrzymywało o 77 osób mniej niż trzy lata wcześniej. 
– nadal maleje liczba rodzin otrzymujących dodatek mieszkaniowy – co roku o około 8–10%, a w 2018 
r. nawet o 15% w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 r. dodatki otrzymywało 1225 rodzin. 
Systematycznie maleje liczba osób otrzymujących stypendia socjalne i zasiłki szkolne – z 636 w 2013 r. 
do 280 w 2018 r. 
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– liczba osób otrzymujących opłatę świadczeń w formie ubezpieczenia społecznego w latach 2013 – 
2016 systematycznie spadała (ze 165 do 151 osób), w roku 2017 wzrosła o 9, a w 2018 o kolejne 4  
i wyniosła 164. Z kolei w tym samym okresie na zróżnicowanym poziomie utrzymywała się liczba osób, 
którym opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego (odpowiednio – 480, następnie 577, 480, 574 457 
osób, a w 2018 r. również 457). Spadkowi liczby osób korzystających z tych świadczeń towarzyszy 
wzrost wartości kwot przeznaczanych na ich realizację – w 2018 r. na składki zdrowotne wydano 237 
893 zł, a na składki ubezpieczenia społecznego 611 994 zł. 
 
– rozwija się pomoc semiinstytucjonalna – od 2015 r. coraz większa liczba osób korzysta ze wsparcia 
Środowiskowego Domu Samopomocy – w 2018 r. 59 osób, z Dziennego Domu Pomocy Społecznej  
– 36 osób. Noclegownia w latach 2016 – 2018 przyjmowała więcej osób bezdomnych niż  
w poprzednich latach (o 20 osób w stosunku do 2015 r.), a w 2018 r. z usług w tej placówce skorzystało 
86 osób – o 10 mniej niż w roku 2017. Na podstawie analizy badań i raportów dotyczących stanu 
pomocy społecznej w województwie można wnioskować, że wsparcie instytucjonalne w Zawierciu 
zaspokaja większość potrzeb mieszkańców miasta – liczba osób oczekujących na miejsce jest 
stosunkowo niska. Jednak podobnie jak w całym województwie brakuje mieszkań chronionych i miejsc 
pobytu dla osób wymagających wsparcia w realizacji podstawowych czynności dnia codziennego. 
 
OBSZAR II MIESZKALNICTWO, DEMOGRAFIA, RODZINA 
 
Ze względu na postępujący proces starzenia się społeczności i spadek liczby ludności bardzo istotne 

jest ograniczenie procesu depopulacji. 

Tworzenie warunków ograniczających spadek liczby mieszkańców 
 
1. Realizacja programów na rzecz rodzin wielodzietnych 
 
1) W ramach Programu Rodzina 500 plus świadczenie otrzymywały w 2018 r. 2733 rodziny, w tym na 
pierwsze dziecko 1582 rodzin tj. 58% ich ogółu (w kraju na pierwsze dziecko świadczenie otrzymuje 
około 40 % ogółu pobierających: dane MRiPS). Ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 22 920 
788 zł. W stosunku do roku 2016 liczba osób otrzymujących świadczenie 500 plus spadła około 16%, 
co warunkowane jest m.in. wzrostem płacy minimalnej i wiążącym się z nim wzrostem dochodów 
rodzin uniemożliwiającym otrzymywanie świadczeń na pierwsze dziecko. 
2) realizacja programu Karta Dużej Rodziny – systemu zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, 
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość 
tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego 
kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty 
codziennego życia. W roku 2018 wydano 207 kart. Liczba wydanych Kart na podstawie ustawy z dnia  
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.785 z późn. zm. ) od 2014 r. wynosi 
ogółem w 2018 r. – 1991 kart. 
3) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych: w 2018 r. zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku 
otrzymywały 1422 rodziny, a ogólna kwota wypłaconych z tego tytułu świadczeń wyniosła  
4 747 556, 13 zł i była mniejsza od kwoty wypłaconej w roku poprzednim o 3%, z kolei liczba rodzin 
korzystających ze świadczeń tego rodzaju wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 3%, co oznacza, 
że ze świadczeń korzysta mniejsza liczba dzieci. 
4) świadczenie pracy socjalnej na rzecz rodzin wielodzietnych ma miejsce w przypadku 10 rodzin (mniej 
o 3 w stosunku do 2016 r.). Gospodarstwa wielodzietne są mniej liczne niż w roku poprzednim, ogółem 
jest ich 89, a osób w tych rodzinach 495, co stanowi 18% ogółu objętych wsparciem ( spadek o 4%  
w porównaniu do roku 2017). 
5) asystentura rodzin na rzecz 84 rodzin, spośród których 24 jest wielodzietnymi (o dwie więcej niż  
w roku 2017), wychowuje się w nich 86 dzieci (o dwoje więcej niż w roku minionym). 
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6) dożywianie w postaci posiłków dla dzieci – objętych tym wsparciem jest ogółem rodzin 87 rodzin 
wielodzietnych. 
7) działalność OWDiR do którego uczęszczają dzieci z 10 rodzin wielodzietnych (w 2018 r.). 
 
2. Promocja rodziny 
 1) W ramach działalności OWDiR organizowane są cykliczne imprezy dla całych rodzin.  
Do najważniejszych można zaliczyć: 
– zawody Nie tylko dla Komadosów, 
– festyn z okazji Dnia Dziecka, 
– piknik Wspólne powitanie wakacji, 
– spotkanie opłatkowe dla rodziców i dzieci uczęszczających do świetlicy, spotkanie Wielkanocne oraz 
Dzień Rodzica. 
2) w ramach Programu Aktywności Lokalnej oraz Centrum Aktywności Seniora – działania opisane  
w pkt.1.1.1. oraz 1.1.2. 
 
3. Rozwój usług asystenta rodziny 
 
Zwiększenie zatrudnienia wśród specjalistów zajmujących się pomocą rodzinie. 
 
W stosunku do roku 2017 poziom zatrudnienia pracowników socjalnych nie zmienił się, natomiast 
zatrudnienie asystentów rodziny zmalało o 2 osoby, ponieważ zakończono działania asystenckie  
w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 
 
Wypracowanie efektywnych zasad współpracy asystentów z pracownikami socjalnymi. Wprowadzenie 
do pracy superwizorów i mediatorów. 
Złożono aplikację dotyczącą uczestnictwa asystentów rodziny w superwizji organizowanej przez 
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 
 
Obszar III ZDROWIE, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, SENIORZY 
 
W tym obszarze skupiamy się na poprawie komfortu życia i zdrowia osób starszych, chorych, 

samotnych i niepełnosprawnych. 

 
1. Dostosowanie ilości miejsc w placówkach wsparcia i tworzenie nowych 
 
Rozszerzenie infrastruktury społecznej poprzez zwiększenie ilości miejsc w placówkach wsparcia oraz 
dostosowanie dostępności w placówkach do zmieniających się potrzeb. 
 
Tworzenie i wspieranie klubów i grup samopomocowych dla osób niepełnosprawnych. 
 
Rozwój wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. 
 
2. Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych i starszych w mieście 
 
Systematyczne gromadzenie danych, monitorowanie zjawisk społecznych, a także analizowanie  
i wnioskowanie o problemach społecznych poprzez dokonywanie oceny zasobów w pomocy 
społecznej.  
 
3. Zwiększenie zatrudnienia osób realizujących usługi opiekuńcze oraz wzrost jakości świadczonych 
usług w miejscu zamieszkania osób starszych i niepełnosprawnych 
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Zwiększenie nakładów na zatrudnienie osób realizujących usługi opiekuńcze oraz wzrost jakości usług 
świadczonych w miejscu zamieszkania osób starszych i niepełnosprawnych (opisane w pkt. 6 
sprawozdania z „Programu Wspierania Osób Starszych...). 
 
4. Tworzenie programów profilaktycznych dla mieszkańców (w tym osób niepełnosprawnych) 
 
Prowadzenie programów profilaktycznych dla mieszkańców (opisane w sprawozdaniu z realizacji 
utrwalania projektu „Rozwój usług społecznych…"). 
 
OBSZAR IV PROFILAKTYKA, KULTURA, SPORT, EDUKACJA 
 
Działania koncentrują się na tworzeniu warunków przyjaznych dla korzystania rodzin z oferty 

kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. 

 
1. Organizacja działań kulturalnych, edukacyjnych i sportowych adresowanych do całych rodzin  
i społeczności lokalnych. 
 
– Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS). Organizacja kilkudniowych XXV Integracyjnych Spotkań 
Osób Niepełnosprawnych adresowanych do osób niepełnosprawnych, koncert „Raz na ludowo". 
Spotkanie zakończone zaprezentowaniem występu osób biorących udział w spotkaniu. Występ 
adresowany jest do całej społeczności (współorganizatorem była Fundacja Podziel się z innymi im.  
H. Rudzkiej). 
– ŚDS zorganizował „Integracyjną Familiadę – IN – FA", w której wzięło udział ponad 150 osób  
z kilkunastu Ośrodków dla osób z niepełnosprawnością z woj. śląskiego. Podczas tego spotkania 
uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne, sportowe i artystyczne  
w przeprowadzanych konkursach. 
– W ramach działalności OWDiR organizowane są cykliczne imprezy dla całych rodzin.  
Do najważniejszych można zaliczyć: 
– zawody Nie tylko dla Komadosów, 
– festyn z okazji Dnia Dziecka, 
– piknik Wspólne powitanie wakacji, 
– spotkanie opłatkowe dla rodziców i dzieci uczęszczających do świetlicy, 
– spotkanie wielkanocne dla dzieci i rodziców, bale karnawałowe, walentynkowe, dzień rodzica. 
– Program Aktywności Lokalnej realizowanego na osiedlu Stary Rynek – zorganizowano spotkania dla 
dzieci i młodzieży, działalność wolontariuszy oraz klub młodzieżowy,  
– ponadto działania opisane w sprawozdaniu dotyczącym realizacji „Gminnego programu wspierania 
rodziny…". 
 
2. Promocja wolontariatu w placówkach publicznych i organizacjach pozarządowych 
 
Wspieranie działań z zakresu organizacji i pośrednictwa wolontariatu. 
 
W ramach formalnych umów wolontariackich pracowały w OPS 42 osoby (w 2017 r. były to 22 osoby). 
Natomiast koordynacją wolontariatu nieformalnego objęto osoby biorące udział w pracach Programu 
Aktywności Lokalnej, w siedzibie PAL przy ul. Marszałkowskiej (pogotowie lekcyjne, klub młodzieżowy).  
 
Promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców. 
 
Wolontariat realizowany w ośrodku, promowany jest za pośrednictwem portali społecznościowych 
oraz poprzez bezpośrednie spotkania z młodzieżą w szkołach. 
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3. Zaspokojenie potrzeb rodzin w zakresie współpracy z asystentem rodzin 
 
Rozwijanie usług asystentów rodziny 
 
W 2018 r. w ośrodku zatrudnionych było 6 asystentów rodziny obejmujących wsparciem 84 rodziny. 
Zarówno liczba asystentów, jak i rodzin była mniejsza w porównaniu do roku 2017, ponieważ wówczas 
asystentura była realizowana także w ramach projektów. 
 
Realizacja działań profilaktycznych na terenie miasta Zawiercie. 
 
W strukturach ośrodka prowadzony był Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny świadczący opiekę dla 
dzieci z rodzin objętych wsparciem OPS (pobyt popołudniowy od godz. 11.00 do 19.00 oraz w dni wolne 
od nauki szkolnej od 7.00 do 15.00). Z każdą grupą cyklicznie prowadzone były zajęcia integracyjne, 
socjoterapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne. Programy profilaktyczne przeprowadzone 
wśród podopiecznych Świetlicy Środowiskowej to: „Trzy kroki”, „NIE dla przemocy”, „Środowiskowy 
program wychowania zdrowotnego”, program profilaktyczny „Spójrz inaczej”. Zajęcia 
socjoterapeutyczne prowadzone w placówce miały na celu: kształtowanie umiejętności zachowania się 
w różnych sytuacjach życiowych, zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych  
i konfliktowych, rozładowanie stresu i agresji oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, nabywanie 
norm społecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, przedstawienie zagrożeń związanych  
z zażywaniem różnego rodzaju używek i możliwości uchronienia się przed nimi. Zajęcia odbywały się 
dwa razy w tygodniu z wykorzystaniem różnych metod i technik pracy grupowej tj. odgrywanie scenek, 
gry i zabawy psychologiczne, drama, burza mózgów. 

W ramach zajęć własnych i dowolnych świetlica organizowała: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia 
specjalistyczne (wyrównawcze, korekcyjne, kompensacyjne), zajęcia artystyczne (muzyczne, 
techniczno–plastyczne), zajęcia tematyczne. W ramach działalności ośrodka zorganizowano także 
cykliczne imprezy: 
– Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercie, 
– zawody Nie tylko dla Komadosów, 
– festyn z okazji Dnia Dziecka, 
– piknik Wspólne powitanie wakacji, 
– spotkanie opłatkowe dla rodziców i dzieci uczęszczających do świetlicy 
 
OBSZAR V BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, PATOLOGIE, UBÓSTWO,UZALEŻNIENIA 
 
Niekorzystne zjawiska mogą wywołać negatywne skutki i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

Oczywiście ubóstwo nie oznacza patologii. Niski status materialny sprawia jednak, że wiele 

biedniejszych rodzin potrzebuje szczególnego wsparcia. Przeciwdziałanie stygmatyzacji, wykluczeniu 

społecznemu mieszkańców enklaw oraz grup szczególnie narażonych na marginalizację – to główne 

zadanie omówione w tej części opracowania. 

 
1. Promocja i integracja działań instytucji pomocowych. 
 
1) Spotkania w ramach Zespołu Zarządzającego Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Zawiercie na lata 2014 – 2020 w celu omówienia monitoringu z realizacji Strategii za lata 2014 
– 2018 (3 spotkania w 2018 r.); 
2) stała współpraca pracowników socjalnych z instytucjami pomocowymi. Z badania ankietowego 
wynika, że do instytucji z którymi pracownicy najczęściej podejmują współpracę należą: policja 
(dzielnicowi), szkoły, Sąd Rejonowy, Szpital Powiatowy, oraz ADM. Ponadto wymieniono: przedszkola, 
PUP, PLU, PZP, MKRPA oraz organizacje pozarządowe: PKPS, PZN, Asdsum, CHSD, PCK i Caritas. 
3) spotkania odbywające się w ramach posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego; 
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4) spotkania koordynatora Programu działania na rzecz osób starszych z Radą Seniorów. 
 
Tworzenie bezpłatnych atrakcyjnych ofert kulturalnych, sportowych dopasowanych do potrzeb 
młodzieży i rodziców i promowanie ich. 
 
Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności poprzez tworzenie programów usamodzielnień i kontraktów 
socjalnych, programów wychodzenia z bezdomności, pomoc przy zamianie mieszkań, monitorowanie 
zadłużeń czynszowych. 
 
Działania te odbywają się w ramach programu Wychodzenia z Bezdomności dla Miasta Zawiercie na 
lata 2016– 2020: 
 
– współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie monitorowania stanu zadłużenia czynszowego 
klientów OPS. Wspólne ustalanie planu spłaty i zamiany lokalu, zawieranie kontraktów socjalnych; 
– współpraca z pracownikami służb mundurowych w celu łatwiejszego docierania do osób bezdomnych 
przebywających w miejscach niezamieszkanych (raz w miesiącu w okresie letnim, 2–3 w okresie 
zimowym), tworzenie bazy danych osób bezdomnych przebywających na terenie miasta; 
– kierowanie osób bezdomnych do schroniska dla bezdomnych w Żerkowicach i Kluczach; 
– udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz usługowej dla bezdomnych; 
– zawieranie Indywidualnych Planów Wychodzenia z Bezdomności (8 planów w 2018 r.), opłacanie 
składek ubezpieczenia zdrowotnego, kierowanie osób bezdomnych do CIS, monitorowanie postępów 
ich pracy zawodowej. 
 
Realizacja programów osłonowych, dożywania dla najuboższych. 
 
1) W minionym roku ośrodek kontynuował realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiana". Celem tego programu jest wsparcie samorządów gminnych w zakresie 
dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienie posiłku osobom, które są go pozbawione, szczególnie 
starszym i niepełnosprawnym. Z tej formy pomocy skorzystały 723 osoby na łączną kwotę 368 308 zł. 
Od kilku lat obserwuje się systematyczny spadek liczby osób korzystających z dożywania. 
Prawdopodobną przyczyną tej sytuacji jest ogólny spadek liczby ludności, szczególnie liczby dzieci.  
2) ośrodek kontynuował także realizację "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020", 
obejmującego pomoc w formie paczek żywnościowych, wydawanych raz w miesiącu w okresie od 
stycznia do kwietnia, a następnie od października do grudnia. Uprawnionymi do otrzymania tej pomocy 
są szczególnie rodziny z dziećmi, a także osoby starsze i niepełnosprawne, których kryterium 
dochodowe wynosiło do 200% kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.  
We wspomnianym okresie wydano paczki dla 1028 osób – o 46% mniej niż w roku ubiegłym. Zestawy 
żywnościowe, podobnie jak w roku poprzednim obejmowały 21 produktów (do roku 2016 tych 
produktów było 6 ). 
 
Wczesne diagnozowanie i interwencje dotyczące przeciwdziałania problemom alkoholowym i innym 
uzależnieniom. 
 
Diagnozowanie i interwencje podejmowane podczas bieżącej pracy w ośrodku: 
1) pracownicy socjalni przeprowadzili 148 wywiadów alkoholowych (o 7 mniej niż w roku poprzednim) 
z mieszkańcami Zawiercia na prośby takich instytucji jak: sąd, policja, straż miejska, Miejska Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z własnej inicjatywy; 
2) wsparciem w formie pobytu w OWDiR objęte są dzieci z 40 rodzin, w tym 15 dotyczy problem 
alkoholowy. 
3) pomocą materialną i niematerialną z powodu alkoholizmu objętych jest 210 rodzin (a 301 osób  
w rodzinie), co stanowi, podobnie jak w roku poprzednim 15% ogółu rodzin korzystających z pomocy 
społecznej. 
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Ponadto w informacji na temat realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny..." opisano 
działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Profilaktyczno – 
Konsultacyjnego ds. Narkomanii 
 
Projekt 9.2.1 „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie” 
 
Projekt 9.2.1 „I Etap – Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Zawiercie” realizowany był od 
01.01.2017 r. do 31.01.2018 r. zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr UDA–
RPSL.09.02.01.–24–05A4/16–00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(umowa zwarta 16.01.2017r.). W okresie od 01.02.2018 r. do 28.02.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Zawierciu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizował trwałość projektu „Rozwój usług 
społecznych na terenie miasta Zawiercie”.  
Głównymi osobami objętymi działaniami w trwałości projektu były osoby  
z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem, lub 
wykluczeniem społecznym. 
Podstawowe zadania obejmowały usługi o charakterze społecznym i zdrowotnym w tym usługi 
asystenckie, opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi wspierania rodziny.  
Zadania projektu miały charakter prewencyjny, zapobiegający umieszczeniu osób w opiece 
instytucjonalnej oraz aktywizacji społecznej umożliwiający funkcjonowanie osób w środowisku.  
 
Działania trwałości projektu 9.2.1. obejmowały usługi o charakterze społecznym i zdrowotnym  
takie jak: 

1. usługa wsparcia opiekuna osoby niesamodzielnej 
2. usługa wsparcia asystenta rodziny 
3. usługa wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej 
4. usługa wsparcia pielęgniarki 
5. usługa wsparcia rehabilitanta 
6. wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego przy Centrum Usług Senioralnych przy 

ul. Szymańskiego 19 
7. usługa teleopieki 
8. usługa wsparcia w funkcjonującej placówce OWDiR przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48  
9. usługa wsparcia specjalistów (psycholog, specjalista ds. realizacji usług opiekuńczych nad chorym 

w domu, specjalista ds. osób starszych) 
10. spotkania w Centrum Usług Senioralnych 

 
 Łączna liczba osób, które były objęte wsparciem w ramach trwałości w/wym. projektu wynosiła 
115 osób. Liczba zgonów w okresie od 01.02.2018 r. do 28.02.2019 r. wynosiła 7 osób, a 3 osoby zostały 
przekazane do ZOL–u/Dom Opieki (1 kobieta i 2 mężczyzn).  
  
Wymienione powyżej działania projektu skupiały się w 3 podstawowych zadaniach: 
 
Zadanie 1. Rozszerzenie oferty wsparcia w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego dla dzieci  
i młodzieży. 
 
 W ramach trwałości projektu regularnie do świetlicy uczęszczało 4 dzieci. Placówka wsparcia 
dziennego czynna była codziennie od poniedziałku do soboty, w dni nauki szkolnej w godzinach od 
11.00 do 19.00, natomiast w dni wolne od nauki (soboty, wakacje, ferie) w godzinach od 8.00 do 16.00 
Planowane działania, którymi dzieci zostały objęte, obejmowały: 
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usługi społeczne, takie jak:  
– podniesienie kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje 

matematyczne, kompetencje informatyczne i z języka angielskiego), 
– zajęcia socjoterapeutyczne i podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich – prowadzone 

przez wychowawców OWDiR, 
– udział w zajęciach z logopedą, 
– poradnictwo psychologiczne – w formie indywidualnej i grupowej, 
– zapewnienie wyżywienia dzieciom przebywającym w placówce. 
 
usługi zdrowotne, takie jak: 
– zajęcia o charakterze zespołu ćwiczeń fizycznych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie 

zdrowia, 
– opieka pielęgniarki dbająca o czystość i higienę dzieci poprzez organizowanie pogadanek na temat 

higieny osobistej. 
 
 Oferta zajęć świetlicowych była niezwykle bogata, rozwijająca zainteresowania, pasje i talenty 
dzieci, a także niwelująca deficyty najmłodszych. Dzieci mogły skorzystać z zajęć na pływalni, zajęć z 
trenerem sportowym, korepetycji z języka polskiego, matematyki, języka obcego, informatyki, a także 
zajęć logopedycznych. Ponadto organizowane były wycieczki edukacyjne zapewniające dzieciom naukę 
poprzez zabawę. 
 
Zadanie 2. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego. 
 
 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, w oparciu o regulamin, skierowana była  
w szczególności do osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Z usług wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjno – usprawniającego, podopieczni mogli bezpłatnie wypożyczyć sprzęt.       
 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego znajdowała się przy  
ul. Szymańskiego 19 w Zawierciu i czynna była w środy od 10.00 do 12.00. 
 W skład sprzętu rehabilitacyjno – usprawniającego wchodził następujący sprzęt: kule łokciowe, 
laski inwalidzkie aluminiowe, balkoniki rehabilitacyjne z kółkami, balkoniki z 4 kółkami i podpórką na 
łokcie, trójnogi rehabilitacyjne, czwórnogi rehabilitacyjne 4 punktowe, chodziki rehabil. – balkoniki, 
nasady sedesowe, wózki inwalidzkie, wózki inwalidzkie z funkcją toalety, poduszki, przeciwodleżynowe 
pneumatyczne, krążki przeciwodleżynowe, poduszki przeciwodleżynowe z otworem na kość ogonową, 
podpórki na łóżko dla osoby leżącej, materac przeciwodleżynowy rurowy, materac przeciwodleżynowy 
bąbelkowy, wałki ortopedyczne, drabinki do podciągania, łóżka rehabilitacyjne z materacem  
i barierkami, drabinki do podciągania, siedzenia pod prysznic, taborety pod prysznic, siedzenia 
wannowe, siedzenia wannowe z oparciem, krzesła toaletowe składane, nebulizatory, podnośnik 
hydrauliczny, łóżka rehabilitacyjne z podnośnikiem, pasy ślizgowe, materace rehabilitacyjne lecznicze, 
tace – stoliki śniadaniowe, schodki do wanny z poręczą, baseny do mycia głowy, baseny do mycia głowy 
z prysznicem, baseny sanitarne/nocniki, a także rotory do ćwiczeń rąk i nóg. 
 Usługa ta miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas przebywania w domu i poprawę 
samodzielnego funkcjonowania. 
 Na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego zawartych zostały 53 umowy na 48 uczestników.  
Z podziałem na kobiety i mężczyźni sytuacja przedstawiała się następująco: 30 kobiet i 18 mężczyzn. 
Liczba osób, które zrezygnowały z wypożyczenia sprzętu, wynosiła: 13 osób, z czego 8 dotyczyło kobiet, 
a 5 mężczyzn.  
 Działania polegały na użyczeniu sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego zgodnie  
z Regulaminem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Usprawniającego. Sprzęt wypożyczał 
rehabilitant, dobierając sprzęt oraz instruując w zakresie odpowiedniego i bezpiecznego użytkowania. 
Zatrudniona osoba musiała posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji 
powierzonych zadań 
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Zadanie 3. Rozwój usług społecznych 
 
W ramach trwałości projektu zadania obejmowały także wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo 
– wychowawczymi, usługi zdrowotne oraz działalność CUS. Wsparcie w tym zadaniu obejmowało 
głównie działania jak: 
 
USŁUGA WSPARCIA ASYSTENTA RODZINY 
 W ramach trwałości projektu asystenturą zostało objętych 7 rodzin, wobec których 
prowadzone zostały działania mające na celu łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych, a także 
pomocy w znalezieniu kompromisu w różnych sytuacjach problematycznych. Asystenci zwrócili uwagę 
na rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, a ponadto dokładali wszelkich 
starań, aby pomóc w integracji rodziny. Rodziny były motywowane do kształtowania prawidłowych 
wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Asystenci wspierali także aktywność 
społeczną i zawodową rodzin, udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 
wychowawczych, psychologicznych, niwelowali destruktywne zachowania. 
 Żadna z rodzin nie zrezygnowała ze wsparcia w formie asystenta rodziny. Wszystkie rodziny 
zakończyły wsparcie w dniu 28.02.2019 r. zgodnie z zaplanowaną ścieżką.  
 
USŁUGA WSPARCIA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
 W ramach trwałości projektu usługą wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej zostało 
objętych 17 osób, z czego 6 stanowiły kobiety, a 11 mężczyźni. Liczba osób, które zrezygnowały  
z asystenta osoby niepełnosprawnej wynosiła 15, z czego 5 rezygnacji stanowiły kobiety,  
a 10 mężczyźni. Spośród 15 uczestników, których zrezygnowało z w/wym. wsparcia 5 z nich wznowiło 
usługę asystentury osoby niepełnosprawnej (1 kobieta i 4 mężczyzn). Pozostałe 7 osób zakończyło 
wsparcie w dniu 28.02.2019 r. zgodnie z zaplanowaną ścieżką. 
 Do zadań asystentów należało przede wszystkim towarzyszenie osobom niepełnosprawnym  
w czynnościach wspierających proces leczenia, m. in. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 
wykup leków, a ponadto asystowanie w codziennych czynnościach, w załatwianiu spraw urzędowych, 
a także wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i aktywizowanie podopiecznych. 
 
USŁUGA WSPARCIA OPIEKUNA OSOBY NIESAMODZIELNEJ 
 
 W ramach trwałości projektu usługą wsparcia opiekuna osoby niesamodzielnej zostało 
objętych 28 osób, z czego 16 stanowiły kobiety, a 12 mężczyźni. Liczba osób, które zrezygnowały  
z opiekuna osoby niesamodzielnej wynosiła 7, z czego 5 rezygnacji złożyły kobiety, a 2 mężczyźni. 
Pozostałe 21 osób zakończyło wsparcie w dniu 28.02.2019 r. zgodnie z zaplanowaną ścieżką. 
 Do zadań opiekunów należała pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości mieszkania, 
pomoc w sytuacjach wymagających interwencji z zewnątrz, organizowanie spacerów czy też 
pośredniczenie w załatwianiu spraw urzędowych i zamawianie wizyt lekarskich. 
 
Wsparcie w postaci usług zdrowotnych obejmowało głównie: 
 
USŁUGA WSPARCIA TELEOPIEKI 
 
 Teleopieka miała na celu wspieranie i podnoszenie poczucia bezpieczeństwa osób chorych, 
samotnych, niepełnosprawnych, a także zapewnienie szybkiej, skutecznej pomocy w przypadku 
zagrożenia życia. Powyższe wsparcie realizowane było poprzez dwa urządzenia, a mianowicie zegarki 
GPS oraz terminale. 
 W ramach trwałości projektu RUS w okresie od 01.02.2018 r. do 28.02.2019 r. zawartych 
zostało 62 umowy na wsparcie w formie teleopieki, z czego 35 umów zawartych zostało przez kobiety, 
a 27 umów przez mężczyzn.  
– Na zegarki GPS zawartych zostało 39 umów, z czego 22 umowy zawarte zostały przez kobiety, 
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a 17 umów zawartych zostało przez mężczyzn. 
– Na terminale zawarte zostały 23 umowy, z czego 13 umów zawartych zostało przez kobiety, 
a 10 umów zawartych zostało przez mężczyzn. 
Łączna liczba rezygnacji wynosiła 28, z czego na terminale złożono 5 rezygnacji, a na zegarki GPS 23. 
Przyczyną większości rezygnacji z zegarków GPS była przeważnie konieczność codziennego ładowania 
urządzenia. 
 
USŁUGA WSPARCIA PIELĘGNIARKI 
 
 W ramach trwałości projektu świadczona była usługa pielęgniarska. Pielęgniarka podczas 
swoich wizyt za pomocą podstawowego sprzętu medycznego kontrolowała u podopiecznych ciśnienie 
krwi, poziom cukru, temperaturę, poziom saturacji czy też tętno. Ponadto pielęgniarka przyczyniała się 
do poprawy jakości życia podopiecznych poprzez zabezpieczenie potrzeb i wysoką jakość świadczeń 
zdrowotnych. 
 Usługą tą objętych zostało 17 osób, z czego 10 stanowiły kobiety, a 7 mężczyźni. Żadna z osób 
nie zrezygnowała z wsparcia w formie pielęgniarki. Wszystkie osoby zakończyły wsparcie w dniu 
28.02.2019 r. zgodnie z zaplanowaną ścieżką. 
 
USŁUGA WSPARCIA REHABILITANTA 
 
 W ramach trwałości projektu świadczona była także usługa wsparcia rehabilitanta.  
Do zadań rehabilitanta należało nie tylko prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno – 
usprawniającego, ale także poradnictwo i instrukcja korzystania z wypożyczonego sprzętu, 
aktywizowanie podopiecznych do czynnego współdziałania w procesie rehabilitacyjnym, a także 
prowadzenie ćwiczeń usprawniających – rehabilitacji w miejscu zamieszkania osób 
niepełnosprawnych, mających na celu poprawę sprawności fizycznej.  
 Usługą tą objęte zostały 22 osoby, z czego 7 stanowiły kobiety, a 15 mężczyźni. Liczba osób, 
które zrezygnowały z rehabilitanta, wynosiła 9, z czego 4  dotyczyły kobiet, a 5 mężczyzn. Pozostałe 13 
osób zakończyło wsparcie w dniu 28.02.2019 r. zgodnie z zaplanowaną ścieżką. 
 
Działalność Centrum Usług Senioralnych 
 
W/wym wsparcie obejmowało głównie:  
a) dyżury Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w/wym. wsparcie obejmowało 
spotkania specjalistów raz w tygodniu przez dwie godziny, którzy pomagali osobom w rozwiązywaniu 
ich bieżących spraw, problemów i rozwiewaniu wątpliwości). Dyżury odbywały się według poniższego 
harmonogramu: 

– W poniedziałki w godzinach 15.00 – 17.00 odbywały się dyżury specjalisty ds. osób starszych; 
– We wtorki w godzinach 15.00 – 17.00 dyżur pełni specjalista ds. realizacji usług opiekuńczych nad 

chorym w domu; 
– W czwartki w godzinach 15.00 – 17.00 dyżur pełni psycholog. 

 
b) cykliczne spotkania klubu Seniora 
 
 W okresie od 01.02.2018 r. do 28.02.2019 r. Centrum Usług Senioralnych przy  
ul. Szymańskiego 19 oferowało kreatywne zajęcia dla seniorów i dzieci.  
W poniedziałki odbywały się spotkania klubu seniora w godzinach 10:00 – 13:00. Podczas tych spotkań 
seniorzy mogli porozmawiać o swoich pomysłach i pasjach, a ponadto mogli podzielić się swoimi 
problemami i wspólnie je rozwiązywać.  
W środy organizowane były spotkania JUNIOR–SENIOR w godzinach 15:00 – 18:00, podczas których 
zarówno młodzi, jak i starzy mogli wspólnie się integrować. Podczas tych spotkań odbywały się także 
tematyczne akcje np. andrzejki, spotkanie opłatkowe czy też spotkanie wielkanocne. 
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W czwartki w godzinach 15:00 – 17:00 odbywało się pogotowie lekcyjne dla dzieci, które mają 
trudności w szkole i potrzebują wsparcia przy odrabianiu lekcji.  
 Dodatkowo od listopada br. w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem przez seniorów, we 
wtorki w godzinach 10:00 – 13:00 odbywały się dodatkowe spotkania klubu seniora, a w czwartki  
w godzinach 17:00–19:00 organizowane były spotkania klubu AA.  
 

Podczas trwałości projektu „I Etap – Rozwój Usług Społecznych na terenie Miasta Zawiercie”, 
zapewnione zostały potrzeby zdrowotne, społeczne i kulturalne. Zarówno działania projektowe, jak  
i działania w ramach trwałości projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem.  
 Osoby potrzebujące mogły otrzymać wsparcie w formie asystenta osoby niepełnosprawnej, 
który asystował w codziennych czynnościach i aktywizował podopiecznych. 
 Ponadto opiekunowie osób niesamodzielnych służyły pomocą osobom wymagającym wsparcia 
innych osób w podstawowych czynnościach życia. Opiekunowie wykonywali szereg czynności 
służących poprawie funkcjonowania podopiecznych w codziennym życiu. 
 Rodziny mogły liczyć na wsparcie asystentów rodzin, którzy udzielali im pomocy  
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, psychologicznych i socjalnych, a ponadto dokładali 
wszelkich starań, by pomóc w integracji rodziny. 
 Rehabilitant prowadził ćwiczenia usprawniające w miejscu zamieszkania osób potrzebujących, 
a ponadto aktywizował ich do czynnego współdziałania w procesie rehabilitacyjnym. 
 Osoby mogły również liczyć na wsparcie ze strony pielęgniarki, która systematycznie 
odwiedzała środowiska i kontrolowała stan zdrowia podopiecznych.  
 W ramach trwałości projektu nadal funkcjonował system teleopieki, który był realizowany za 
pośrednictwem dwóch urządzeń, a mianowicie zegarków GPS i terminali. Osoby mogły w każdej chwili 
służyć na wsparcie teleopiekuna, a ponadto mieli zapewnione bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.  
 Dodatkowo nadal czynna była wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno – usprawniającego,  
z której mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy Zawiercia. Wśród sporej ilości sprzętu, każdy 
potrzebujący mógł znaleźć coś dla siebie.  
 W wolnych chwilach mieszkańcy Zawiercia mogli skorzystać z cyklicznych spotkań oferowanych 
w Centrum Usług Senioralnych. Podczas zajęć osoby samotne mogły porozmawiać  
o swoich problemach i kreatywnie spędzić wolny czas. Ponadto w Centrum Usług Senioralnych osoby 
potrzebujące mogły skorzystać z porad specjalistów, którzy mieli wyznaczone dyżury.  
 Dzięki trwałości projektu zwiększona została jakość i dostęp do usług społecznych  
i zdrowotnych mieszkańców Zawiercia, a zwłaszcza Osiedla Szymańskiego (TAZ) poprzez rozbudowanie 
zakresu w/wym. usług. W związku z powyższym można stwierdzić, iż założone cele i rezultaty trwałości 
projektu zostały osiągnięte. 
 Pomimo iż trwałość projektu pt. „I Etap–Rozwój Usług Społecznych na terenie miasta 
Zawiercie” dobiegła końca z dniem 28.02.2019 r., to nadal podtrzymywane są działania, które były 
realizowane w ramach tego projektu. Osobom korzystającym ze wsparcia w formie usług opiekuńczych 
zostały zapewnione działania opiekuńcze przez Dział Usług Opiekuńczych. W przypadku rodzin 
korzystających ze wsparcia w ramach trwałości projektu z asystenta rodziny zostały objęte dalszymi 
działaniami i mogą nadal liczyć na wsparcie i zrozumienie w każdej trudnej sytuacji z pomocy 
doświadczonych pracowników MOPS. Nadal prężnie działa Świetlica Środowiskowa, do której 
uczęszczają dzieci chcące wypełnić sobie wolny czas czy skorzystać z pomocy specjalistów przy 
odrabianiu lekcji.  
 Należy zwrócić uwagę na to, że pomimo zakończenia trwałości projektu Centrum Usług 
Senioralnych działa nadal, ponieważ uczestnicy CUS zadeklarowali dalszą chęć uczestnictwa  
w powyższych spotkaniach. Centrum Usług Senioralnych cieszy się dużą popularnością zarówno wśród 
seniorów, jak i młodzieży. Z racji powyższej, zasadne jest dalsze prowadzenie wsparcia wśród seniorów 
jak i dzieci, gdyż zaniechanie tych działań byłoby równoznaczne z utraceniem kontaktu z członkami 
klubu, którzy są potencjalnymi kandydatami na uczestników projektu 9.2.1 II Etap. Warto podkreślić, 
iż nadal działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno – usprawniającego, z której mogą skorzystać 
mieszkańcu Zawiercia w sposób bezpłatny. 
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Urząd Stanu Cywilnego 

 
Do podstawowych zadań USC należy między innymi prowadzenie rejestracji stanu cywilnego poprzez 
sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów; wydawanie odpisów i zaświadczeń z Centralnego 
Rejestru Stanu Cywilnego; uznawanie prawomocnych orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach 
niemajątkowych stanowiących podstawę wpisu w księdze stanu cywilnego; wydawanie zaświadczeń  
o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą; przyjmowanie oświadczeń  
o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego; przyjmowanie oświadczeń 
o uznaniu ojcostwa; przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki; przyjmowanie 
oświadczeń o zmianie nazwiska dziecka. 
 
W 2018 roku Urząd Stanu Cywilnego sporządził: 

– 615 aktów urodzenia, 

– 234 akty zawarcia małżeństwa, 

– 1143 akty zgonu. 

W 2018 roku zorganizowano także 4 spotkania jubileuszowe dla par obchodzących 50–cio,  

60–cio i 70–ciolecie pożycia małżeńskiego. 

Na dzień 31.12.2018 rok Zawiercie liczyło ogółem 48.654 mieszkańców, z czego 25803 osoby stanowiły 

kobiety, zaś 22851 mężczyźni. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich realizuje następujące uchwały przedłożone Radzie Miejskiej  

w 2018 r.: 

1) uchwała Nr LIX/540/18 Rady Miejskiej w Zawierciu  z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie miasta Zawiercie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz     

wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej 

niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu 

2) uchwała Nr LIX/539/18 rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Zawiercie 

 Wykonywanie postanowień wynikających z w/w uchwał Rady Miejskiej w Zawierciu  

to przygotowywanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. z 2018 r. Dz.U. z 2018 poz. 2137 z późniejszymi zmianami)   

i zasadami zawartymi w w/w uchwałach.  Zadania te  realizowane są poprzez dokładną analizę miejsc 

usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przeprowadzane są oględziny, wizje lokalne 

tych miejsc w celu zbadania zgodności usytuowania planowanego do uruchomienia punku ze 

sprzedażą alkoholu względem obiektów chronionych wymienionych w w/w ustawie i uchwałach Rady 

Miejskiej. W przypadkach, kiedy występują jakiekolwiek wątpliwości, czy planowany do uruchomienia 

punkt sprzedaży alkoholu spełnia przepisy ustawy lub uchwały dokonywane są dokładne  pomiary 

odległości punktu sprzedaży względem obiektu chronionego. Miejsce sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 metrów, liczonej najkrótszą 

drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, od wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów 

alkoholowych do wejścia do  obiektów chronionych, którymi są: szkoły, przedszkola i placówki 

oświatowo – wychowawcze, kąpieliska, kościoły i cmentarze, targowiska i hale targowe. W zakresie 
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uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   

na terenie miasta Zawiercie, Wydział ściśle przestrzega postanowień uchwały, dbając o to, by ilość 

wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych była zgodna z obowiązującym limitem  

zezwoleń na terenie miasta Zawiercie, a mianowicie:  

– 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo 
przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży ( gastronomia )  – wydanych jest 48 zezwoleń,  
– 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,  
z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – wydane są 24 zezwolenia, 
– 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży – wydane są 33 zezwolenia, 
– 130 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ( detal )– wydanych jest  110 zezwoleń, 
– 130 zezwoleń napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu,  
z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – wydanych jest 101 zezwoleń, 
– 130 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – wydane są 103 zezwolenia. 
 

 Przed wydaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wniosek przedsiębiorcy  

o wydanie konkretnego  zezwolenia, z dokładną informacją o planowanym do uruchomienia  punkcie 

sprzedaży, Wydział przedkłada Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Zawierciu celem wydania stosownej opinii. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu na swoich posiedzeniach 

wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży, tj. uchwałą nr LIX/540/18 Rady Miejskiej  

w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zawiercie miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania  

i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na 

otwartym powietrzu, oraz uchwałą nr LIX 539/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca  

2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie miasta Zawiercie. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich realizował również zadania wynikające z Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta Zawiercie na lata 2017 – 2021 w zakresie 
kierowania osób do podpisania umowy najmu na lokale komunalne i socjalne. 
W 2018 r. na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali oraz  zamian ujęto 254 rodziny. 
W roku 2018 r. mieszkanie otrzymały 64 rodziny, w tym 21 z tytułu zamiany. Z tytułu realizacji wyroków 
sądowych orzekających eksmisję wydano skierowania na 37 lokali (w tym 26 lokali socjalnych i 11 
pomieszczeń tymczasowych). 
Ponadto 60 rodzin otrzymało mieszkania w 3 nowo wybudowanych budynkach przy ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej, w tym 13 skierowań na przydział lokalu mieszkalnego i 47 skierowań na zamianę 
dotychczas wynajmowanego lokalu komunalnego. 
Według stanu na dzień 20.03.2019 r. na mieszkanie oczekuje: 
– 125 rodzin na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali oraz zamian (w tym  
23 rodziny na zamianę), 
 – 3 rodziny na lokal socjalny z tytułu wyroku sądowego orzekającego eksmisję z prawem do  lokalu 
socjalnego, 
– 22 rodziny na pomieszczenie tymczasowe z tytułu wyroku sądowego orzekającego eksmisję bez prawa 
do lokalu socjalnego. 
W 2018 r. 189 osób złożyło wnioski o przydział lub zamianę mieszkania komunalnego, z czego 
pozytywnie zweryfikowano i do rozpatrzenia Komisji Mieszkaniowej w 2019 r. przekazano  82 wnioski 
(w tym 25 o zamianę). 
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Rada Młodzieżowa 

Rada Młodzieżowa została utworzona z inicjatywy Prezydenta Łukasza Konarskiego. Uchwałą  

Nr X/57/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie nadano 

Młodzieżowej Radzie Miasta Statut oraz ustalono termin pierwszych wyborów. Młodzieżowa Rada 

Miasta jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Zawiercie. Organami Rady są: 

Prezydium Rady oraz komisje problemowe. Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego, dwóch 

Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza. Posiedzenia MRM odbywają się w Urzędzie Miejskim  

w Zawierciu i mają charakter konsultacyjny oraz doradczy. Kadencja rady trwa 2 lata. W wyborach, 

które przeprowadzono 20 października 2017 r., wybrano 20 radnych, którzy będą uczestniczyć  

w obradach Młodzieżowej Rady Miejskiej w kadencji 2018–2019. Inauguracyjna sesja odbyła się 6 

grudnia 2017 r. Podczas wyborów Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Dominik Janus. 

Wiceprzewodniczącymi zostali Igor Giziński i Paweł Dziurski, natomiast Sekretarzem Rady została 

Natalia Kawka. W trakcie trwania kadencji 2 Radnych MRM zostało zgłoszonych, jako kandydaci do 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W efekcie MRM Zawiercie posiadała  

2 przedstawicieli w Sejmiku: Radny Dominik Janus – Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Radny Miłosz Łągiewka– Radny Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Śląskiego. Wobec powyższego nowym Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta 

została Natalia Kawka. Radni aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym. Brali czynny udział przy 

organizacji 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gali Laureatów, wydarzenia 

organizowanego przez Fundację Kultjura „Kultjuralny Dzień Dziecka”, akcji „Zawierciańskie Spacery  

z Historią”, wydarzenia pn. „Żarciowozy – Zlot Food trucków”, Pikniku Rodzinnego, maratonu Zumby 

dla Gabrysi Szczepary, Dni Zawiercia 2018 r., obchodach rocznic i świąt państwowych, jak również 

wzięli udział w 6 edycji wydarzenia o nazwie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

Dodatkowo Młodzieżowa Rada Miasta realizowała happening „Roztańczone Zawiercie 2018”, 

zorganizowała autorski projekt „Wieczór Młodych Talentów” w Galerii Muzealnej Leszka Dutki, 

natomiast w okresie wakacyjnym „Plenerowy Wieczór Młodych Talentów”. Delegacje MRM 

uczestniczyła w Międzywojewódzkiej Konferencji Młodzieżowych Rad w Gliwicach, wyjeździe do Belgii 

na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta, a także w Kongresie Młodzieżowych 

Rad Miast, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego „Nic o nas bez nas – partycypacja młodzieży”. 

W ramach współpracy z Prezydentem Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta otrzymała koszulki  

z nadrukiem, gadżety, jak również legitymację, dzięki czemu mogą bezpośrednio interweniować  

w sprawach Młodzieży. 

 

Rada Seniorów 

Zawierciańska Rada Seniorów również została utworzona z inicjatywy Prezydenta Łukasza Konarskiego. 
Uchwałą Nr X/58/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Zawierciańskiej Rady Seniorów 
nadano Radzie Seniorów Statut oraz Zarządzeniem Nr 318/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r. ogłoszono 
nabór kandydatów na członków Zawierciańskiej Rady Seniorów kadencji 2015 –2019. W radzie zasiada 
7 członków: Ewa Florczyk – Brewczyńska, Jan Gwizd, Urszula Gemel, Elżbieta Gacek, Janina Krasoń, 
Leokadia Zjawiona, Maciej Świderski. W tajnym głosowaniu wybrano Przewodniczącą Rady, którą 
została Ewa Brewczyńska – Florczyk. Wiceprzewodniczącym wybrano Pana Jana Gwizda, natomiast 
Sekretarzem Panią Urszulę Gemel. Do rady w 2016 r. dołączyła wolontariuszka Barbara Rogacz. 
Dodatkowo trzech członków ZRS wchodzi w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.  
Kadencja Rady trwa 4 lata. W przepisach formułuje się trzy ogólne funkcje gminnej rady seniorów tj.: 
konsultacyjna, doradcza, inicjatywna. Polityka Senioralna została opracowana zgodnie z wytycznymi 
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zawartymi w uchwale 238 MP z dnia 4 luty 2014 r. oraz standardami europejskimi i jest stale 
aktualizowana, stanowiąc kierunki inicjatyw w dalszej pracy.  
Ustalane są cele polityki senioralnej na lata 2018–2019, poprzez które realizowana jest Polityka 
Senioralna. Cele te rozlicza się pod kątem wykonania – są mierzalne, przypisane są osoby 
odpowiedzialne oraz terminy wykonania.  
W ramach swojej działalności Zawierciańska Rada Seniorów prowadziła następujące działania: 
wystąpiła przeciwko zabieraniu ulg dla seniorów 70+ i inwalidów II grupy/stopnia umiarkowanego, 
zbierała podpisy od mieszkańców, dzięki czemu wykonano chodnik przy ul. Pszczelnej, brała udział  
w konsultacjach społecznych dotyczących łączenia Szpitala Powiatowego ze ZLA, uczestniczyła  
w sesjach oraz zabierała głos m.in. w sprawie Kopalni cynku i ołowiu, pomagała w przeprowadzaniu 
różnych imprez dla seniorów m.in. Olimpiada Sportowa, Kongres Zdrowia, uczestniczyła w obchodach 
rocznic i świąt państwowych, współpracowała ze szkołami, jak również brała udział w szkoleniach  
z zakresu ochrony danych RODO, dobrych praktyk, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz 
bezpieczeństwa Seniorów. Przewodnicząca Rady Pani Ewa Brewczyńska – Florczyk wystąpiła na 
spotkaniu u Wojewody z prezentacją „Bezpieczny i aktywny senior w woj. Śląskim”. Swoją działalność 
ZRS dokumentowała w formie artykułów, zdjęć, co w efekcie przyczyniło się do powstania  
i prowadzenia kroniki. Członkowie Rady spotykali się w celu podjęcia dyskusji w sprawach ważnych dla 
Seniorów m. in. bezpieczeństwo na drodze, wybory do rad osiedlowych, budżet obywatelski, 
wypożyczalnia rowerów i miejsc parkingowych na rowery, składowanie niebezpiecznych odpadów na 
terenach byłej przędzalni bawełny, budowa kopalni cynku i ołowiu, budowa tężni solankowej, 
obwodnica Zawiercia, Galeria, Budowa kolei do Pyrzowic, rewitalizacja osiedla TAZ, problemy  
w związku z nowymi przystankami przesiadkowymi ZKM przy dworcu kolejowym, jak również poruszali 
temat dot. uchwały w sprawie bezpłatnych leków dla seniorów 75+, sprawdzono jej funkcjonowanie w 
powiecie zawierciańskim i przekazano uwagi radnym oraz posłom. ZRS brała udział w proteście poprzez 
wystosowanie pism popierających działanie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w sprawie 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020(z perspektywą do 2030 r.) W ramach 
współpracy z Prezydentem Miasta, Zawierciańska Rada Seniorów otrzymała prenumeratę Głosu 
Seniora, koszulki z nadrukiem, gadżety, jak również legitymację, dzięki czemu mogą bezpośrednio 
interweniować w sprawach Seniorów. Dzięki swojej działalności na rzecz Seniorów w 2018 r. Pan Jan 
Gwizd otrzymał tytuł Ambasadora Srebrnego Pokolenia Woj. Śląskiego, a Pan Maciej Świderski za 
działalność na rzecz ochrony miejsc pamięci otrzymał od Związku Inwalidów RP – Krzyż Związku 
Inwalidów Wojennych. Dodatkowo działalność rady została doceniona i opisana w wydaniu „Dobre 
Praktyki w działalności Gminnych Rad Seniorów”, jako przykład do stosowania przez Rady Seniorów, 
których jest ok. 140 w Polsce. 
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OBSZAR 2  

Infrastruktura, inwestycje, zamówienia publiczne i zagospodarowanie przestrzenne 

 
Inwestycje mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju każdego miasta. Kluczowe są także narzędzia 

przyciągające inwestycje zewnętrzne, które służą rozwojowi aktywności gospodarczej. Nadrzędny cel 

to stabilny rozwój gminy i poprawa warunków życia naszych mieszkańców. 

Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu realizował w roku 2018 polityki, strategii  

i programy oraz podjęte przez Radę Miejską Uchwały. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Zawiercie na lata 2017–2019 przyjęty 

Zarządzeniem nr 973/17 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 17.01.2017 r. 

Nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości gminnych wg stanu na dzień  

31.12.2018 r.: 

MIENIE OGÓŁEM 

 Ilość działek Powierzchnia  
w ha 

Wartość gruntu 

w zł 

Działki budowlane 788 89,1176 56 913 865,00   

Tereny zielone 983 345,3020 38 937 906,65  

Drogi 1756 112,2028 38 188 313,44 

Ogółem 3527 546,6224 134 040 085,09 

    

Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi 167 20.3436,60 7 921 262,28 

Działki będące w trwałym zarządzie 56               42.0647 14 286 794,54 zł 

Współwłasność 9 0.4191,6 293 412,00 zł 

 

Gmina jest właścicielem 138 budynków, ponadto w przypadku 86 budynków Gmina jest 

współwłaścicielem wraz z osobami, które wykupiły lokale. W tym ostatnim przypadku w budynkach 

tych są utworzone wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy.   

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości 

mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, 

zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania 

w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako 

wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw 

państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Poniżej przedstawiono zestawienia tabelaryczne 

zawierające dane dotyczące sposobu zagospodarowania nieruchomości gminnych wg stanu na dzień 

31.12.2018 r. 
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Stan realizacji uchwał przedłożonych Radzie Miejskiej przez Wydział Nieruchomości, Gospodarki 

Miejskiej i Transportu w 2018 (m.in.: zbycia, nabycia, dzierżawy): 

 

LP. 
UCHWAŁA NR 

/ DZIEŃ 
W SPRAWIE 

STAN 

REALIZACJI 

KWOTA 

(zł) 

1 

NR 

LVII/525/18 

30.05.2018 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie, oznaczonej geodezyjnie 

jako działka o nr ew. 788/11, karta mapy 2, 

obręb Kosowska Niwa 

zrealizowana 27 300,00 

2 

NR 

LVII/526/18 

30.05.2018 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie, oznaczonej geodezyjnie 

jako działka o nr ew. 788/15, karta mapy 2, 

obręb Kosowska Niwa  

zrealizowana 29 200,00 

3 

NR 

LVII/527/18 

30.05.2018 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie, składającej się z działek 

oznaczonych geodezyjnie nr ew.: 5/3, 6/4 i 

57/8, k.m. 61, obręb Zawiercie przy ul. 

Grunwaldzkiej  

zrealizowana 26 970,00 

4 
NR LIX/543/18 

27.06.2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr VII/48/11 

Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 lutego 

2011 r. w sprawie zbycia w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność Gminy Zawiercie, 

oznaczonej nr. ew. 16/25, karta mapy 46, 

położonej w Zawierciu przy ulicy Osiedlowej  

zrealizowana – 

5 
NR LIX/544/18 

27.06.2018 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność Gminy Zawiercie, 

składającej się z działek oznaczonych 

geodezyjnie jako działki o nr. ew. 16/25, 

16/26, 16/27 i 97/1, karta mapy 46, obręb 

Zawiercie przy ulicy Osiedlowej. 

zrealizowana 33 330,00 

6 
NR LXI/565/18 

29.08.2018 r. 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie, oznaczonej geodezyjnie 

jako działka o nr ew. 2/16, k. m. 19, obręb 

Zawiercie przy ul. Długiej. 

w trakcje 

realizacji 
 



44 
 

7 

NR 

LXII/579/18 

26.09.2018 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie, oznaczonej geodezyjnie 

jako działka o nr ew. 2400/3 karta mapy 8, 

obręb Blanowice 

zrealizowana 87 000,00 

8 

NR 

LXII/580/18 

26.09.2018 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej. stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie. oznaczonej geodezyjnie 

jako działka o nr ew. 50 karta mapy 61, obręb 

Zawiercie położonej przy ul. Podleśnej 

zrealizowana 63 500,00 

9 

NR 

LXII/582/18 

26.09.2018 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej. stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie. składającej się z działek 

oznaczonych geodezyjnie nr ew. 293/10, 

294/5 i 295/5, karta mapy 2, obręb Kosowska 

Niwa położonej w Zawierciu na rogu ul. 

Łabędziej i Przepiórczej 

zrealizowana 81 600,00 

10 

NR 

LXII/583/18 

26.09.2018 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej. stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie. oznaczonej geodezyjnie 

jako działka o nr ew. 1/15, karta mapy 68, 

obręb Zawiercie położonej przy ul. Wypaliska 

zrealizowana 157 600,00 

11 

NR 

LXII/584/18 

26.09.2018 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej. stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie. oznaczonej geodezyjnie 

jako działka o nr ew. 74/3, karta mapy 23, 

obręb Zawiercie położonej przy ul. Cichej 

zrealizowana 79 100,00 

12 

NR 

LXIII/592/18 

17.10.2018 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie, oznaczonej geodezyjnie 

jako działka o nr ew. 3823/3, karta mapy 6, 

obręb Blanowice 

zrealizowana 114 440,00 

13 

NR 

LXIII/593/18 

17.10.2018 r. 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie, oznaczonej geodezyjnie 

jako działka o nr ew. 991/1, karta mapy 2, 

obręb Żerkowice 

w trakcie 

realizacji 
– 

14 

NR LXI/563/18                         

z dnia 

29.08.2018 r. 

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy 

Zawiercie nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działka o numerze 

ewidencyjnym 2745/1 o powierzchni 0,0043 

ha, karta mapy 8, położona w Zawierciu, 

obręb Blanowice 

zrealizowana – 
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15 

NR LXI/564/18                    

z dnia 

29.08.2018 r. 

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy 

Zawiercie nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działki o numerze 

ewidencyjnym 2752/2 o powierzchni 0,0029 

ha i numerze ewidencyjnym 2752/3 o 

powierzchni 0,0004 ha k.m.8, położone w 

Zawierciu, obręb Blanowice 

zrealizowana – 

16 

NR 

LXII/578/18                   

z dnia 

26.09.2018 r. 

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy 

Zawiercie nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działka o numerze 

ewidencyjnym 715/7 o powierzchni 0,0006 

ha, k.m.3, położonej w Zawierciu, obręb 

Blanowice 

zrealizowana – 

17 

NR 

LXII/576/18                      

z dnia 

26.09.2018 r. 

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy 

Zawiercie nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działka o numerze 

ewidencyjnym 716/8 o powierzchni 0,0032 

ha k.m.3, położonej w Zawierciu, obręb 

Blanowice 

zrealizowana – 

18 

NR 

LXII/577/18                   

z dnia 

26.09.2018 r. 

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy 

Zawiercie nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działka o numerze 

ewidencyjnym 716/6 o powierzchni 0,0010 

ha k.m.3, położonej w Zawierciu, obręb 

Blanowice 

zrealizowana – 

19 

NR 

LXII/581/18                     

z dnia 

26.09.2018 r. 

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawiercie 

nieruchomości oznaczonej geodezyjnie  jako 

działka o numerze ewidencyjnym 2900/1 o 

powierzchni 0,1442 ha, k.m.7, położonej 

w Zawierciu, obręb Blanowice 

zrealizowana 102 000,00 

20 

NR 

LXIII/595/18                     

z dnia 

17.10.2018 r. 

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawiercie 

nieruchomości położonej w Zawierciu, 

oznaczonej geodezyjnie jako działka 

o numerze ewidencyjnym 613/36 k.m. 4 

obręb Marciszów, o powierzchni 0,0129 ha 

zrealizowana 5 694,90 

21 

NR 

LXIII/594/18                      

z dnia 

17.10.2018 r. 

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawiercie 

nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 

działka o numerze ewidencyjnym 2737/1 o 

powierzchni 0,0046 ha, karta mapy 8, 

położona w Zawierciu, obręb Blanowice 

w trakcie 

realizacji 
– 

22 

NR L/483/18 

z dnia 

18.01.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe wydzierżawienie 
zrealizowana  – 
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nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata  

23 

NR LI/493/18 

z dnia 

28.02.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe wydzierżawienie 

nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata  

zrealizowana – 

24 

NR LI/492/18 

z dnia 

28.02.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe wydzierżawienie 

nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata  

zrealizowana – 

 

25 

NR 

LVII/524/18 

z dnia 

30.05.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe wydzierżawienie 

nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata 

uchwała 

zrealizowana 

w części 

– 

26 

NR LXI/567/18 

z dnia 

29.08.2018 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe wydzierżawienie 

nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata 

zrealizowana  – 

27 

NR LXI/566/18 

z dnia 

29.08.2018 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe wydzierżawienie 

nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata  

zrealizowana – 

28 

NR 

LXIII/596/18 

z dnia 

17.10.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe wydzierżawienie 

nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata  

zrealizowana – 

29 

NR III/21/18 

z dnia 

27.12.2018 r. 

w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Zawiercie na lata 2018–2033 

zrealizowana – 

30 

NR LII/501/18 

z dnia 

28.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Zawiercie na rok 2018 

zrealizowana – 

31 

NR III/25/18 

z dnia 

27.12.2018 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty 

wnoszonej jednorazowo za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Zawiercie zabudowanych na 

cele mieszkaniowe 

w trakcie 

realizacji 
– 
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Łączna kwota dochodu osiągniętego ze zbycia nieruchomości na podstawie ww. uchwał wyniosła 

700.040,00 zł, zaś kwota przeznaczona na nabycie nieruchomości w związku z podjętymi w 2018 r. 

uchwałami wyniosła 107.694,70 zł.   

Nieruchomości gminne oddane w dzierżawę: 

Cel: Ilość dzierżawców Powierzchnia 

w ha 

Wartość gruntu w zł 

Uprawa warzyw i tereny 

zielone 
342 14.2530 1 927 210,00  

Uprawy rolne 17 117.8692 6 405 080,00  

Pod garaże 254 0.6297 254 615,00  

Pod miejsca postojowe 18 0.1833 66 980,00 

Drogi dojazdowe i dojścia 34 0.4052 101 334,00 

Na cele handlowe 51 3.0900,20 628 224,00 

Trafo 1 0.5518 220 720,00 

Inne (pozostałe) 51 3.8983,65 1 516 246,00  

Ogółem 768 140.8805,85 11 120 409,00  

 

W dzierżawę oddanych jest również 7 nieruchomości o łącznej pow. 1,2286 ha zabudowanych 

budynkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Nieruchomości te są dzierżawione przez OSP Blanowice, 

Żerkowice, Pomrożyce, Marciszów, Karlin, Skarżyce, Łośnice. 

Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd: 

  Ilość działek Powierzchnia 

w ha 

Wartość gruntu w zł 

Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna 

1 0,0370 18 800,00 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7 1,9711 600 293,43 

Gimnazjum Nr 1 1 1,0127 531 700,00  

Gimnazjum Nr 2 1 0,7227 512 400,00 

Gimnazjum Nr 3 1 1,0848 769 100,00 
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Szkoła Podstawowa Nr 4 1 0,9951 762 200,00 

Szkoła Podstawowa Nr 5 1 0,8615 610 800,00 

Szkoła Podstawowa Nr 6 1 0,8076 537 900,00 

Szkoła Podstawowa Nr 7 1 1,4079 658 900,00 

Szkoła Podstawowa Nr 11 1 1,0029 370 100,00 

Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 

Szkoła Podstawowa Nr 13 

1 0,7404 346 500,00 

Przedszkole Nr 1 1 0,4664 310 600,00 

Przedszkole Nr 2 2 0,4568 246 200,00 

Przedszkole Nr 4 1 0,4661 310 400,00 

Przedszkole Nr 5 1 0,3556 252 100,00 

Przedszkole Nr 6 1 0,4544 348 100,00 

Przedszkole Nr 7 1 0,5122 341 100,00 

Przedszkole Nr 8 1 0,2912 193 900,00 

Przedszkole Nr 15 3 0,4728 315 106,00 

Żłobek Miejski 1 0,3786 204 100,00 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 16 11,8494 2 087 998,11  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 13 15,8895 13 866 919,00 

Agencja Rozwoju Zawiercia 1 0,9426 470 436,00 

Ogółem 56 42,0647 14 286 794,54 

 

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Gminy: 

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów będących własnością Skarbu Państwa. Są to 22 działki 

o łącznej pow. 2,4844 ha o wartości 1 456 606,60 zł (wg wyceny rzeczoznawców majątkowych) –  

w tym 1 działka o pow. 1,6786 ha oddana OSiR w trwały zarząd, a także Gmina jest użytkownikiem 

wieczystym udziałów w gruncie stanowiących łącznie pow. 0,2566 ha o wartości 113 045,60 zł  

w działkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 

 

Nieruchomości wniesione aportem do spółki: 
 
W związku z § 2 uchwały nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie 
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez 
Prezydenta Miasta Zawiercia, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 2 sierpnia 
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2018 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
w Zawierciu, w dniu 13 lutego 2019 r. w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem doszło do wniesienia 
wkładu niepieniężnego do ZGK w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ulicy 
Podmiejskiej składającej się z dwóch działek oznaczonych nr ew. 1095/32 k.m 7obręb Marciszów oraz 
nr ew. 131/1 k.m. 9 obręb Zawiercie. 
A. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2017–2021 

uchwalony uchwałą nr XXX/281/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.11.2016 r. – Tut. Wydział 

realizuje ww. program w zakresie sprzedaży lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

miasta. Zgodnie z tym programem sprzedaż lokali ich najemcom będzie następowała po cenie 

równej wartości rynkowej, z zastrzeżeniem, że w danej wspólnocie zostaną jednocześnie 

wykupione przez najemców wszystkie lokale mieszkalne pozostające do tej pory własnością 

gminy. W okresie obowiązywania przedmiotowego programu tj. od 2017 r. Gmina nie sprzedała 

żadnego lokalu na rzecz najemcy. 

B. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zawiercie przyjęty 

uchwałą nr XLV/460/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26.02.2014 r. – Zadaniem ww. planu 

jest przeniesienie ustalonych na poziomie unijnym i krajowym zasad konkurencji regulowanej na 

lokalny rynek przewozów zbiorowych, które są dotowane ze środków publicznych. Plan 

transportowy sprzyja budowaniu przejrzystych zasad funkcjonowania rynku przewozów 

zbiorowych. Zapowiada działania organizatora wykraczające poza jedną kadencję władz 

samorządowych oraz daje formalną podstawę do zawierania wieloletnich umów na świadczenie 

usług publicznych i przez to stabilizuje sytuację na rynku usług przewozowych. Uchwalenie tego 

dokumentu sprzyja poprawie jakości i efektywności publicznego transportu zbiorowego 

organizowanego przez Gminę Zawiercie. 

C. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawiercie przyjęty 

uchwałą nr X/56/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27.05.2015 r. – Obowiązek opracowania 

ww. dokumentu oraz jego aktualizacji (co 3 lata) wynika z art. 19 ustawy z dnia 11.04.1997 r. 

Prawo Energetyczne. W 2018 r. uchwałą nr III/21/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27.12.2018 

r. przyjęto aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Zawiercie na lata 2018–2033. 

D. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Zawiercie na rok 2018 przyjęty uchwałą nr LII/501/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 

28.03.2018 r. – Realizację zadań objętych programem powierzono głównie Przedsiębiorstwu 

Usług Komunalnych Sp. z o.o., dodatkowo organizacjom społecznym, stowarzyszeniom  

i fundacjom działającym na rzecz zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Zawiercie. Celami 

nadrzędnymi programu są: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, przeciwdziałanie 

bezdomności zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, 

zapewnienie opieki kotom wolnożyjącym. W roku 2018 przeprowadzono łącznie 491 interwencji 

w ramach programu. Całkowity koszt związany z realizacją programu w 2018 roku wyniósł 

254.792,41 zł. 

 

Gmina Zawiercie jest zarządcą 378 dróg publicznych gminnych. Zarządca dróg posiada nadzór nad 

bieżącym utrzymaniem wykonywanym przez PUK tj. zamiatanie, odśnieżanie, remonty cząstkowe 

jezdni i chodników, oznakowanie dróg pionowe i poziome, utrzymywanie zieleni w pasach drogowych. 

Ponadto prowadzona jest ewidencji dróg i wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich, 

opracowywanie projektów organizacji ruchu, dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

realizacja w zakresie inżynierii ruchu. W ramach bieżących działań Wydziału wydawane są zezwolenia 
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na zjazdy z dróg na nieruchomości, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i 

umieszczanie urządzeń.  

Łącznie w zarządzie pozostaje: 

– 158 km dróg gminnych 

– 10 km dróg wewnętrznych 

– 8930 m.kw. parkingów 

– 65 220 m.kw. chodników 

– Miasteczko ruchu drogowego 

– 2 fontanny i 2 kaskady wodne 

– 8 siłowni zewnętrznych 

– 21 placów zabaw 

– około 44 km tras rowerowych 

– 80 wiat przystankowych 

  
Na podstawie umowy powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Zawiercie z dnia 18 lipca 2016 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. realizuje następujące 
zadania: 
1. Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenach gminnych. 
2. Całoroczne utrzymanie dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych gminy, chodników, 

parkingów, schodów, alejek, parkowych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, siłowni 
zewnętrznych, miasteczka ruchu drogowego, zbiorników retencyjnych, wiat przystankowych  
i przystanków, fontann, placów, skwerów. 

3. Utrzymanie czystości i porządku na ww. terenach gminnych 
 
W ramach infrastruktury Gminy Zawiercie należy także wymienić sieć szerokopasmową, wybudowaną 

w ramach projektów „Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia”  

i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Zawiercie” o długości 45,5 km (6km+39,5 km). 

Sieć ta jest wykorzystywana do dostarczania internetu dla 300 gospodarstw domowych oraz  

15 jednostek podległych w gminie. 

Łącznie 467 szt. zestawów komputerowych (300 dla mieszkańców, 167 dla jednostek podległych – 

szkoły, MOPS, biblioteka). Administrowaniem i utrzymaniem ciągłości działania sieci 

teleinformatycznej zajmuje się Referat Informatyki Urzędu Miejskiego w Zawierciu. 

 
Ponadto Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2018 r. zrealizował 
następujące zadania remontowe  
1. Utwardzenie łącznika między ul. Łukową i ul. Cichą                      5 887,60 zł 
2. Remont kapitalny chodnika przy drodze dojazdowej do bloków  
przy ul. Paderewskiego 35–45                                                                             65 335,25 zł 
3. Remont kapitalny chodnika w ciągu drogi wewnętrznej gminnej 
ulicy bocznej od ul. Majcherczyka                                                                      26 095,54 zł 
4. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu                                                                                               

kapitalnego chodnika w ul. Orzechowej                                                          13 900,00 zł 
5. Remont kapitalny chodnika w ul. Orzechowej w Zawierciu                         79 186,72 zł 
6. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu                                                                                               

kapitalnego chodnika w ul. Pomorskiej odcinek wzdłuż bloku nr 39            12 300,00 zł 
7. Remont kapitalny chodnika przy ul. Pomorskiej wzdłuż bloku nr 39             94 908,82 zł          
8. Utwardzenie drogi gruntowej bocznej od ul. Winnej                                     15 190,44 zł 
9. Remont kapitalny drogi ul. Warzywnej                                                            116 002,04 zł 
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10. Remont chodnika w ul. Zaparkowej między ul. Blanowską i Dojazd         55 810,19 zł 
11. Remont kapitalny chodnika w ul. Stefania w Zawierciu                                  202 210,97 zł 
12. Remont kapitalny chodnika w ul. Nektarowej                                                  139 978,52 zł   
13. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kapitalnego chodnika 
w ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Równej do ul. Polskiej)                                11 070,00 zł       
14. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kapitalnego chodnika 
w ul. Staromiejskiej                                                                                                  13 300,00 zł                                                                                                  
15. Remont kapitalny nawierzchni i chodników w ul. Wiśniowej 
(odcinek od ul. Widnej do Czereśniowej)                                                           211 016,44 zł        
16. Remont kapitalny nawierzchni w ul. Kromołowskiej 
(odcinek między ulicami Norwida i Snopkiewiczówny)                                  148 751,10 zł            
17. Remont chodnika w ul. Szymańskiego  
(odcinek między ul. Niedziałkowskiego i Moniuszki)                                    128 464,64 zł                                                            
                 1 339 408,27 zł 
 
Wydział Gospodarki Miejskiej  Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2018 r. zrealizowała również 
następujące zadania: 
 
1. Przeprowadzenie okresowego podstawowego przeglądu stanu technicznego 
dróg gminnych, obiektów mostowych i przepustów na terenie miasta Zawiercie           46 000,00 zł 
2.  Aktualizacja danych ewidencji dróg, aktualizacja książek dróg                                     4 920,00 zł 
3. Opracowanie i zatwierdzenie projektów zmiany stałej organizacji ruchu                   2 214,00 zł 
4. Zakup i montaż łańcucha świetlnego                                                                                  9 800,00 zł 
5. Zakup dekoracji świątecznego dla os. Warty                                                                      2 982,75 zł 
6. Zakup energii oświetlenia ulicznego (umowa 503/2016)                                            311 020,55 zł 
7. Dystrybucja energii oświetlenia ulicznego (umowa nr 49/2017)                               319 358,09 zł 
8. Remont stanowiska słupowego ul. Łośnicka                                                              5 313,60 zł 
9. Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia dróg i chodników 
na terenie Gminy Zawiercie (stanowiących własność Gminy)                                        115 608,48 zł 
10. Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego na terenie  
Miasta Zawiercie (majątek TAURON Dystrybucja) – umowa nr 493/2014                    1 731 402,25 zł  
11. Udostępnienie infrastruktury energetycznej (najem słupów)                                      41 774,04 zł 
12. Zakup altany drewnianej dla os. Stary Rynek                                                                   2 800,00 zł 
13. Dystrybucja energii elektrycznej do fontann                                                                      5 968,50 zł 
14. Zakup energii do fontann                                                                                                       7 172,48 zł 
15. Remont dachu na altanie os. Warty                                                                                     1 600,00 zł 
16. Dostawa 35 szt. ławek                                                                                                          15 400,00 zł 
17. Wynajem 4 szt. toalet przenośnych                                                                                     3 613,23 zł   
18. Przygotowanie terenu pod montaż wiaty                                                                           2 829,00 zł 
19. Utrzymanie w ruchu i obsługa fontann                                                                             79 800,00 zł 
20. Opracowanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Zawiercie                                            2 706,00 zł 
21. Nadzór nad realizacją umowy powierzenia zadań z zakresu użyteczności  
publicznej na terenie Gminy Zawiercie z dnia 18 lipca 2016 r. (nr rej. 400/2016):  
 – bieżące utrzymanie dróg Gminy Zawiercie                                                                      1 803 131,23 zł 
 – utrzymanie czystości na terenach Gminy Zawiercie                                                      1 328 447,90 zł 
 – utrzymanie zieleni przydrożnej i na terenach Gminy                                                    1 581 810,87 zł  
Łącznie:                                                                                                                                     4 713 390,00 zł 
 
                      7 384 272,97 zł 
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Działalność Agencji Rozwoju Zawiercia 

Działania ARZ wpisują się w szerszy kontekst wyznaczony przez Strategię Rozwoju Miasta Zawiercie 
(aktualizacja 2016), która wyznaczyła 3 kluczowe obszary, które mają najważniejszy wpływ na 
przyszłość miasta: 
 
– Stworzenie warunków do rozwoju funkcji mieszkalnej i turystycznej w Gminie 
– Stworzenie warunków do rozwoju aktywności gospodarczej w Mieście 
– Budowa administracyjnego, kulturowego i usługowego centrum Miasta 
 
 
1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.  

 
Tabelaryczne zestawienie najważniejszych danych dot. ARZ w 2018 r. 

L.p. Kategoria danych Wartość 

1. Liczba działek ewidencyjnych sprzedanych w 2018 roku 6 

2. Łączna powierzchnia sprzedanych działek nowym inwestorom  
w 2018 roku 

1,4751 ha 

3. Łączna minimalna liczba nowych miejsc pracy deklarowanych przez 
inwestorów, którzy zakupili działki w SAG  

35 

4. Liczba przetargów unieważnionych z powodu rezygnacji inwestora 1 

5. Wartość wywoławcza działek unieważnionego przetargu 443 000 zł 

6. Liczba zapytań zagranicznych skierowanych do ARZ 8 

7. Liczba sporządzonych ofert dedykowanych i dostosowanych 
dla wymagań poszczególnych inwestorów 

30 

8. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w SAG w 2018 roku ok. 200 

9.  Ogólna planowana powierzchnia nowych budynków, które zamierzają 
wybudować inwestorzy, którzy zakupili działki w 2018 roku 

2077 m2 

 
 

Ad.1 i 2 
W 2018 roku sprzedano 6 działek ewidencyjnych (inwestycyjnych) o łącznej powierzchni 1,4751ha.  
Nie planowano sprzedaży określonej ilości działek inwestycyjnych w zakresie ilości i ich powierzchni. 
Sprzedaż działek zależy wyłącznie od popytu na bardzo konkurencyjnym rynku nieruchomości 
przemysłowych. 
Ad.3  
Inwestorzy, którzy zakupili działki inwestycyjne mają obowiązek zadeklarować utworzenie nowych 
miejsc pracy. W 2018 roku zadeklarowali i zaplanowali  utworzenie 35 nowych miejsc pracy.  
Ad.4  
Liczba przetargów unieważnionych z powodu rezygnacji inwestora wynosi 1  z 4 przetargów. 
Ad.5 
Cena za nieruchomość wystawioną na sprzedaż w wysokości 443 000 zł obarczona wadą w postaci 
rozlewiska wodnego i braku możliwości odwodnienia (brak kanalizacji deszczowej) mogła zostać 
uznana przez inwestora za zbyt wysoką. 
Ad.6 
Przekazano 8 odpowiedzi na 8 zapytań. 
Ad.7 
Przekazano 30 ofert na 30 zapytań. 
Ad 8.  
Powstanie ok. 200 nowych miejsc pracy w 2018 to bardzo duża ilość. Są to miejsca pracy  
w wyniku uruchomienia nowych zakładów produkcyjnych w SAG Zawiercia. 
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Ad.9  
Ogólna powierzchnia nowych budynków licząca 2077 m2 wynika jedynie ze składanych przez 
inwestorów deklaracji w listach intencyjnych. Powierzchnia nowych budynków nie była planowanym 
wskaźnikiem. 
 
ZESTAWIENIE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH SPRZEDANYCH INWESTOROM W 2018 ROKU 

Lp. Nazwa 
firmy/przedsiębiorstwa,  
które zakupiło działki 
inwestycyjne 

Nr działek i ich 
powierzchnia  
z podziałem zakupu 
przez  
poszczególnych 
inwestorów: 

Liczba działek 
ewidencyjnych 
zakupionych 
przez 
poszczególnych 
inwestorów 

Cena 
wywoławcza 
działek 
brutto: 

Cena 
sprzedaży 
działek 
brutto: 

1. Firma Handlowo 
Usługowa MAKOBA  
Barbara Kot  

1/8 – 0,0298 ha 
2/13 – 0,3527 ha 
Powierzchnia działek 
ogółem: 
0,3825 ha 

 
2 

167 000 zł 168 670 zł 

2. Centrum Stomatologii 
Estetycznej  
i Implantologii DENTICA  
Krzysztof Majewski 

2/10–0,2516 ha 
2/20 – 0,0857 ha 
1/9 – 0,0525 ha 
Powierzchnia działek 
ogółem: 
0,3898 ha 

 
3 

173 000 zł 211 000 zł 

3. Pani Justyna Kciuk – 
Metal Cynkowanie 
Ogniowe  
Sp. z o.o* 

168/4 – 0,7028 ha 
Powierzchnia działek 
ogółem: 
0,7028 ha 

1 
 

311 700 zł 313 000 zł 

 Razem:  Powierzchnia ogółem 
6 działek  
ewidencyjnych 
sprzedanych  
inwestorom wynosi: 
1,4751 ha 

6 651 700 zł 692 670 zł 

*Działka zakupioną przez Nabywcę została przekazana aportem do nowej spółki funkcjonującej pod 
nazwą Metal Cynkowanie Ogniowe. 
 
W wyniku sprzedaży działek inwestycyjnych, cena zakupu działek zaoferowana przez inwestorów była 
wyższa o 40 970 zł w porównaniu do cen wywoławczych w ogłaszanych przez Miasto Zawiercie 
przetargach na zbycie nieruchomości. 
 
ZESTAWIENIE FINANSOWE SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU 

Lp. Nazwa 
firmy/przedsiębiorstwa,  
które zakupiło działki 
inwestycyjne 

Cena 
wywoławcza 
działek brutto: 

Cena 
sprzedaży 
działek 
brutto: 

Zysk/kwota 
wynikająca z 
ofert inwestorów 
w porównaniu do  
cen 
wywoławczych 

Różnica 
w  

procentach 
(%) 

1. Firma Handlowo 
Usługowa MAKOBA  
Barbara Kot  

167 000 zł 168 670 zł 1 670 zł 1% 
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2. Centrum Stomatologii 
Estetycznej  
i Implantologii DENTICA  
Krzysztof Majewski 

173 000 zł 
 

211 000 zł 38 000 zł 21,97% 

3. Pani Justyna Kciuk – 
Metal Cynkowanie 
Ogniowe  
Sp. z o.o* 

311 700 zł 313 000 zł 1 300 zł 0,42% 

 
 

Razem: 651 700 zł 692 670 ZŁ 40 970 ZŁ 6,29% 

 
 
ZESTAWIENIE – LICZBA ZAPYTAŃ, OFERT I SPOTKAŃ W 2018 ROKU 

Lp. Data  Liczba zapytań Liczba ofert Liczba 
spotkań 

Osiągniecia/wynik 
w szt. 

1. Styczeń 2018 3 3 2 1 inwestor 

2. Luty 2018 4 4 3 0 

3. Marzec 2018 2 2 5 0 

4. Kwiecień 2018 3 3 3 0 

5. Maj 2018 3 3 3 1 inwestor 

6. Czerwiec 2018 4 4 2 0 

7. Lipiec 2018 2 2 2 0 

8. Sierpień 2018 2 2 2 0 

9. Wrzesień 2018  2 2 4 0 

10. Październik 2018 2 2 4 0 

11. Listopad 2018 3 3 2 1 inwestor 

12. Grudzień 2018 3 2 0 0 

 Razem: 33 32 32 3 

 
ZESTAWIENIE – LICZBA WYDARZEŃ GOSPODARCZYCH I SPOTKAŃ MONITORUJĄCYCH W 2018 ROKU 

Lp. Nazwa wydarzenia i/lub 
spotkania monitorującego 

Liczba 
wydarzeń/spotkań 

monitorujących 

Wynik/rezultat 

1. Przygotowanie i prezentacja 
oferty inwestycyjnej Zawiercia w 
ramach konkursu „Gmina na 
szóstkę” organizowanego przez 
Dziennik Zachodni 

1 Gmina Zawiercie zajęła I miejsce  
w kategorii Gmina przyjazna 

inwestorom. 

2. Udział w Europejskim Kongresie 
MŚP  
w Katowicach 

1 Zdobyto nagrodę dla Gminy 
Zawiercie za wspieranie MŚP. 

3. Spotkanie monitorujące z KSSE  
i Śląskim Centrum Obsługi 
Inwestora 

4  

4. Udział w Targach Nieruchomości 
MIPIM w Cannes 2018 

1  

5. Promocja oferty inwestycyjnej 
Zawiercia podczas Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w 
Katowicach 

1  
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6. Udział w II Jurajskim Kongresie 
Gospodarczym w Częstochowie 

1 Podpisane zostało porozumienie o 
wspólnej promocji ofert 
inwestycyjnych gmin jurajskich. 

7. Prezentacja oferty inwestycyjnej 
Zawiercia podczas spotkania Jura 
Connect. 

1  

8. Spotkanie z KSSE w sprawie 
organizacji w Zawierciu 
konferencji dla MŚP promującej 
Polską Strefę Ekonomiczną  

1  

9. Udział w Kongresie 590 w 
Rzeszowie, wizyta studyjna na 
terenie rzeszowskiej strefy 
gospodarczej 

1  

10. Udział w International 
Automotive Business Meeting 
2018 w Sosnowcu 
organizowanym przez KSSE i 
Włoską Izbę Gospodarczą 

1  

 
 

Lp. SPOTKANIA WYJAZDOWE 
LICZBA 
PRACOWNIKÓW 

IMIĘ I NAZWISKO 
UCZESTNIKA 
SPOTKANIA 

1. Udział w pracach nad Strategią Komunikacji 
Marketingowej Szlaku Orlich Gniazd pod 
katem możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych dla Zawiercia na realizację 
zadań promocyjnych  
z zakresu turystyki.  

1 Wojciech Dziąbek 

2. Udział w szkoleniu wyjazdowym 
organizowanym przez Związek Gmin 
Jurajskich. 

1 Wojciech Dziąbek 

3. Udział w Walnym Zebraniu członków 
stowarzyszenia ProSilesia. 

1 Wojciech Dziąbek 

4. Udział w szkoleniu wyjazdowym 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego w związku z realizacją 
Strategii Komunikacji Marketingowej Szlaku 
Orlich Gniazd – organizacja świata SOG. 

1 Wojciech Dziąbek 

5. Udział w Szkoleniu dotyczącym nowej 
perspektywy 2021–2027 organizowanym 
przez organizacje ProSilesia. 

1 Wojciech Dziąbek 

6. Udział w Forum Organizacji Otoczenia Biznesu 
w Szczyrku. 

1 Wojciech Dziąbek 

7. Udział w Property Forum 2018 – konferencji 
rynku nieruchomości w Katowicach. 

2 Wojciech Dziąbek 
Wojciech Chrapek 

8. Udział w Targach Nieruchomości MIPIM w 
Cannes 2018 – promocja nowych katalogów 
inwestycyjnych SAG. 

1 Wojciech Dziąbek 
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9. Promocja oferty inwestycyjnej Zawiercia 
podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach. 

1 Wojciech Dziąbek 

10. Udział w szkoleniu dotyczącym obsługi 
inwestora organizowanym przez Śląskie 
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. 

1 Wojciech Dziąbek 

11. Udział w konferencji poświęconej współpracy 
z rynkiem gruzińskim organizowanej przez 
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora. 

2 Wojciech Dziąbek 
Wojciech Chrapek 

12. Udział w konferencji poświęconej polityce 
rowerowej  w województwie śląskim Silesia 
Velo. 

1 Wojciech Dziąbek 

13. Udział w Europejskim Kongresie MŚP w 
Katowicach. Zdobycie nagrody dla Gminy 
Zawiercie za wspieranie MŚP. 

1 Wojciech Dziąbek 

14. Udział w konferencji Booster organizowanej 
przez KSSE. 

1 Wojciech Dziąbek 

15. Udział w Kongresie 590 w Rzeszowie, wizyta 
studyjna na terenie rzeszowskiej strefy 
gospodarczej. 

2 Wojciech Dziąbek 
Wojciech Chrapek 

16. Udział w International Automotive Business 
Meeting 2018 w Sosnowcu organizowanym 
przez KSSE i Włoską Izbę Gospodarczą. 

1 Wojciech Dziąbek 

 
 
Styczeń 2018  
 

1. Przygotowanie i obsługa noworocznego spotkania Prezydenta Miasta z Przedsiębiorcami. 
2. Spotkanie monitorujące z przedstawicielami KSSE oraz Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora. 
3. Wizyty w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w oddziale terenowym w Mikołowie celem 

nawiązania współpracy i prezentacji oferty inwestycyjnej Strefy Aktywności Gospodarczej.  
4. Przygotowanie i obsługa wizyty studyjnej dla projektu Boxxy – inwestycja o wartości 250 mln zł, 

potencjalnie może zostać zlokalizowana w Strefie Aktywności Gospodarczej. Inwestor był 
zainteresowany nabyciem gruntu położonego przy ulicy Inwestycyjnej, której właścicielem jest 
Skarb Państwa i należy on do zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Inwestor 
zdecydował o nabyciu gruntu w województwie łódzkim. Powodem zmiany lokalizacji inwestycji 
był zbyt długi termin oczekiwania  na podział działki i jej sprzedaży (przetargu), przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

5. Pozyskanie nowego inwestora dla działki przy ul. Podmiejskiej, Firma Makoba z Zawiercia złożyła 
list intencyjny. (Firma Makoba zakupiła grunt – informacje zawarte są w tabeli). 

Opracowanie projektu nowego folderu inwestycyjnego, który planowany jest do realizacji wspólnie z 
KSSE. – zostały opracowane i wydrukowane 2 foldery: Oferta inwestycyjna oraz Informator 
gospodarczy w ilości po 500 sztuk każdy. 
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6. Realizacja projektu dla programu „Karta dla młodych przedsiębiorców”. Promocja projektu 

oraz zaproszenie do współpracy partnerów projektu. Program został uruchomiony i ogłoszony. 
7. Bieżąca współpraca z dostawcami mediów w zakresie realizowanych nowych przyłączy. 
8. Realizacja zadań bieżących w zakresie obsługi zapytań od inwestora, w ramach której 

przygotowano 3 nowe oferty inwestycyjne w odpowiedzi na zapytania oraz odbyto 2 spotkania 
i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 

 
Luty 2018 
 

1. Przygotowanie spotkania rekrutacyjnego firmy AXA z pracownikami Huty Szkła. 
2. Udział w Property Forum 2018 – konferencji rynku nieruchomości w Katowicach. 
3. Spotkanie monitorujące z przedstawicielami KSSE oraz Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora. 
4. Wizyty w KOWR w oddziale terenowym w Mikołowie oraz w KSSE celem przygotowania oferty 

inwestycyjnej dla inwestora zainteresowanego działką Skarbu Państwa.  
5. Obsługa zapytania ofertowego dla projektu Boxxy – inwestycja o wartości 250 mln zł. Odpowiedź 

udzielona w pkt 4 styczeń 
6. Wydanie nowego folderu inwestycyjnego (wspólnie z KSSE). 
7. Realizacja projektu dla programu „Karta dla młodych przedsiębiorców”. Pozyskano 7 firm 

(partnerów ) udzielających ulg i zniżek 
8. Realizacja pozostałych zadań bieżących w zakresie obsługi zapytań od inwestora, w ramach której 

przygotowano 4 nowe oferty inwestycyjne w odpowiedzi na zapytania oraz odbyto 3 spotkania  
i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 

 
Marzec 2018 
 

1. Udział w Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes 2018 – promocja nowych katalogów 
inwestycyjnych SAG. 

2. Spotkanie monitorujące z przedstawicielami KSSE oraz Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora. 
3. Udział w przetargu na zbycie nieruchomości w SAG. Pozyskano nowego inwestora, który kupił 

działkę przy ul. Podmiejskiej. 
4. Realizacja zadań bieżących w zakresie obsługi zapytań od inwestora, w ramach której 

przygotowano 2 nowe oferty inwestycyjne w odpowiedzi na zapytania oraz odbyto 5 spotkań  
i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 

 
Kwiecień 2018 
 

1. Spotkanie monitorujące z przedstawicielami KSSE oraz Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora. 
2. Realizacja zadań bieżących w zakresie obsługi zapytań od inwestora, w ramach której 

przygotowano 3 nowe oferty inwestycyjne w odpowiedzi na zapytania oraz odbyto 3 spotkania  
i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 
 

 



58 
 

Maj 2018 
 

1. Promocja oferty inwestycyjnej Zawiercia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego  
 w Katowicach. 

2. Spotkanie robocze z przedstawicielami miasta Częstochowa w celu wypracowania wspólnej 
polityki promocyjnej w obszarze pozyskiwania inwestorów dla regionu północnej części naszego 
województwa (obszar Jury Krakowsko–Częstochowskiej) jako przeciwwaga dla Metropolii Śląsko–
Dąbrowskiej. 

3. Realizacja zadań bieżących w zakresie obsługi zapytań od inwestora, w ramach której 
przygotowano 3 nowe oferty inwestycyjne w odpowiedzi na zapytania oraz odbyto 3 spotkania  
i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 

 
Czerwiec 2018 
 

Realizacja zadań bieżących w zakresie obsługi zapytań od inwestora w ramach której przygotowano 
4 nowe oferty inwestycyjne w odpowiedzi na zapytania oraz odbyto 2 spotkania i rozmowy  
z potencjalnymi inwestorami. 

 
Lipiec 2018  
 
1. Rozstrzygnięcie przetargu na zbycie nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej przy ulicy 

Podmiejskiej. Pozyskanie nowego inwestora. 
2. Realizacja zadań bieżących w zakresie obsługi zapytań od inwestora, w ramach której 

przygotowano 2 nowe oferty inwestycyjne w odpowiedzi na zapytania oraz odbyto 2 spotkania  
i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 

 
Sierpień 2018 
 

Bieżąca obsługa zapytań ofertowych w zakresie obsługi zapytań od inwestora, w ramach której 
przygotowano 2 nowe oferty inwestycyjne w odpowiedzi na zapytania oraz odbyto 2 spotkania  
i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 
 

Wrzesień 2018 
 

1. Prezentacja oferty inwestycyjnej Zawiercia podczas spotkania Jura Connect. 
2. Przygotowanie i udział w II Jurajskim Kongresie Gospodarczym w Częstochowie, w którym 

Zawiercie było partnerem. Podczas kongresu podpisano porozumienie o wspólnej promocji ofert 
inwestycyjnych gmin jurajskich. 

3. Przygotowanie i prezentacja oferty inwestycyjnej Zawiercia w ramach konkursu „Gmina na 
szóstkę” organizowanego przez Dziennik Zachodni. Gmina Zawiercie zajęła I miejsce w kategorii 
Gmina przyjazna Inwestorom. 

4. Przygotowanie i obsługa wizyty inwestora z Indii zainteresowanego terenami SAG. 
5. Bieżąca obsługa zapytań ofertowych w zakresie obsługi zapytań od inwestora, w ramach której 

przygotowano 2 nowe oferty inwestycyjne w odpowiedzi na zapytania oraz odbyto 4 spotkania  
i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 

 
Październik 2018  
 

1. Udział w Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach. Zdobycie nagrody dla Gminy Zawiercie za 
wspieranie MŚP. 

2. Spotkanie z KSSE w sprawie organizacji w Zawierciu konferencji dla MŚP promującej Polską Strefę 
Ekonomiczną. 
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3. Bieżąca obsługa zapytań ofertowych w zakresie obsługi zapytań od inwestora, w ramach której 
przygotowano 2 nowe oferty inwestycyjne w odpowiedzi na zapytania oraz odbyto 4 spotkania  
i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 

  
Listopad 2018 
 

1. Udział w Kongresie 590 w Rzeszowie, wizyta studyjna na terenie rzeszowskiej strefy gospodarczej. 
2. Spotkanie z KSSE w sprawie organizacji w Zawierciu konferencji dla MŚP promującej Polską Strefę 

Ekonomiczną. 
3. Udział w International Automotive Business Meeting 2018 w Sosnowcu organizowanym przez 

KSSE i Włoską Izbę Gospodarczą. 
4. Pozyskanie nowego inwestora – rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż działki nr 168/4 przy  

ul. Podmiejskiej. 
5. Bieżąca obsługa zapytań ofertowych w zakresie obsługi zapytań od inwestora, w ramach której 

przygotowano 3 nowe oferty inwestycyjne w odpowiedzi na zapytania oraz odbyto 2 spotkania  
i rozmowy z potencjalnymi inwestorami, 

 
Łącznie:  przygotowano 30 nowych ofert inwestycyjnych w odpowiedzi na zapytania, 
 odbyto 32 spotkania i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 
 
2. Udział w spotkaniach wyjazdowych 
 

1. Udział w pracach nad Strategią Komunikacji Marketingowej Szlaku Orlich Gniazd pod kątem 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla Zawiercia na realizację zadań promocyjnych  
z zakresu turystyki.  

2. Udział w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Związek Gmin Jurajskich. 
3. Udział w Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia ProSilesia. 
4. Udział w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego w związku z realizacją Strategii Komunikacji Marketingowej Szlaku Orlich Gniazd – 
organizacja świata SOG. 

5. Udział w Szkoleniu dotyczącym nowej perspektywy 2021–2027 organizowanym przez organizacje 
ProSilesia. 

6. Udział w Forum Organizacji Otoczenia Biznesu w Szczyrku. 
7. Udział w Property Forum 2018 – konferencji rynku nieruchomości w Katowicach. 
8. Udział w Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes 2018 – promocja nowych katalogów 

inwestycyjnych SAG. 
9. Promocja oferty inwestycyjnej Zawiercia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 

w Katowicach. 
10. Udział w szkoleniu dotyczącym obsługi inwestora organizowanym przez Śląskie Centrum Obsługi 

Inwestora i Eksportera. 
11. Udział w konferencji poświęconej współpracy z rynkiem gruzińskim organizowanej przez Śląskie 

Centrum Obsługi Inwestora. 
12. Udział w konferencji poświęconej polityce rowerowej w województwie śląskim Silesia Velo. 
13. Udział w Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach. Zdobycie nagrody dla Gminy Zawiercie za 

wspieranie MŚP. 
14. Udział w konferencji Booster organizowanej przez KSSE. 
15. Udział w Kongresie 590 w Rzeszowie, wizyta studyjna na terenie rzeszowskiej strefy gospodarczej. 
16. Udział w International Automotive Business Meeting 2018 w Sosnowcu organizowanym przez 

KSSE i Włoską Izbę Gospodarczą. 
 
 
 



60 
 

3. Realizacja projektu Zawierciańskiego Parku Przemysłowo–Technologicznego 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO WSL 2007–2013, „Budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo–
Technologicznego w Zawierciu”. Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje 
i przedsiębiorczość”. Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”. Całkowita wartość projektu: 
8 172 205,86 zł, (w tym wartość dofinansowania): 2 883 098,34zł 
 
Agencja Rozwoju Zawiercia zarządza Zawierciańskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym (ZPPT). 
Zadaniem ZPPT jako instytucji wsparcia biznesu, jest stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych oraz 
kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo–rozwojowymi i przedsiębiorcami przy wsparciu 
samorządu lokalnego. Swoją działalnością ZPPT ma za zadanie wzmocnić konkurencyjność 
przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku, przybliżyć środowisko naukowe i pobudzić do 
działalności innowacyjnej poprzez projekty B+R (badawczo–rozwojowe) i wdrażanie nowych 
technologii. Agencja Rozwoju Zawiercia realizuje wskaźniki rezultatu w/w projektu. Stan na 
13.11.2018 r. przedstawiał się następująco: 

 
 

Wskaźnik produktu   

Nazwa wskaźnika  Realizacja wskaźnika  Uwagi dodatkowe 

Liczba zainstalowanego  
i uruchomionego sprzętu 
specjalistycznego  

Zrealizowany /14 szt Wskaźnik został osiągnięty z 
dn.15.07.2016r.  
i w dalszym ciągu jest wykorzystywany 
zgodnie  
z założeniami projektu. 
Referat Monitoringu i Wsparcia Zarządzania 
Urzędu Marszałkowskiego został 
poinformowany 
 o zainstalowaniu sprzętu specjalistycznego 
w piśmie z 29.07.2016r.  

Wskaźnik rezultatu   

Powierzchnia 
przygotowana  
w ramach projektu 
wykorzystywana do 
świadczenia usług dla 
przedsiębiorców 

Zrealizowany/2435,48 
m2 

Wskaźnik został osiągnięty w 2015 r. 

Liczba nowych i 
ulepszonych usług 
świadczonych przez IOB 

Zrealizowany /6szt Wskaźnik został osiągnięty. 

Liczba usług wykonanych 
na rzecz przedsiębiorstw 
przez IOB 

Zrealizowany/30 szt Wskaźnik został osiągnięty. 

Liczba projektów 
badawczych 
zrealizowanych przy 
wykorzystaniu wspartej 
infrastruktury 

Zrealizowany/1 szt Wskaźnik został osiągnięty. 
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Liczba nowych 
przedsiębiorstw powstałych 
przy wsparciu IOB 

Zrealizowany/2 szt Wskaźnik został osiągnięty. 

 
4. Działalność Agencji Rozwoju Zawiercia 

 
1. Prowadzenie na bieżąco konsultacji i porad w zakresie możliwości pozyskiwania dofinansowania 

zewnętrznego dla MŚP oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą – 
przeprowadzono 130 konsultacji. 

2. Prowadzono prace nad Programem Rozwoju Gospodarczego Gminy Zawiercie i przygotowanie 
założeń do Planu Rozwoju Strefy Aktywności Gospodarczej. 

3. Prowadzono konsultacje dla jednostek samorządowych w celu omówienia szczegółowo 
dokumentacji konkursowych, w których jednostki brały udział. 

4. Uczestnictwo w spotkaniach, konsultacjach zewnętrznych na temat udziału w konkursach  
w ramach programów krajowych, organizowanych dla jednostek Gminy Zawiercie – ZGM, ZGK, 
MOK, MiPBP, RPWiK, szkoły i przedszkola.     

5. Sporządzono i przesłano do potencjalnych wnioskodawców, w tym NGO – 19 zestawień wskazując 
w nich 57 ogłoszonych konkursów umożliwiających realizację zadań z dofinansowaniem 
zewnętrznym. Agencja Rozwoju Zawiercia sporządza zestawienia dla jednostek Gminy Zawiercie 
oraz organizacji pozarządowych, w jakich konkursach/projektach można wziąć udział, aby 
skorzystać z dofinansowania zadań. 

6. Uczestnictwo i pomoc w aplikacji Wydziału Podatków i Wydziału Nieruchomości Miejskich i Mienia 
Komunalnego w zakresie Partnerstwa w projekcie z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu 
Terytorialnego im. Waleriana Pańki, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wniosek uzyskał 
dofinansowanie w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Na koniec 2018 r. przystąpiono do realizacji projektu. 

7. Organizacja Punku Konsultacyjnego z udziałem Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Śląskiej, 
Funduszu Górnośląskiego oraz konsultanta w zakresie analiz finansowych. Punkt konsultacyjny 
działa w Agencji Rozwoju Zawiercia. Ma za zadanie pomagać przedsiębiorcom w uzyskaniu 
dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej oraz pomagać w założeniu działalności 
gospodarczej dla osób bezrobotnych. Udział Politechniki Częstochowskiej oraz Politechniki 
Śląskiej ma za zadnie przeprowadzenie transferu wiedzy dla projektów innowacyjnych. Natomiast 
Fundusz Górnośląski ma w swojej ofercie kredyty i pożyczki na preferencyjnych warunkach, które 
mogą wspomóc w rozwinięciu/rozszerzeniu działalności gospodarczej. 

8. Konsultacje dotyczące projektów oświatowych: 
– UDA–RPSL–11.01.04–24– 02EA/17 – Tajniki matematyki – kompleksowy program wsparcia I etapu 

edukacyjnego w Zawierciu 
– UDA–RPSL–11.01.04–24– 02FC/17 – W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia  

I etapu edukacyjnego w Zawierciu 
9. Realizacja projektu badawczo–rozwojowego z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wód i Kanalizacji  

i Politechnika Śląską (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii) – projekt pn. „Projekt B+R. 
Ekstrakcja miedzi z osadów ściekowych w procesie biologicznego ługowania”; 

10.  Konsultacje z Zakładem Gospodarki komunalnej związane z możliwością realizacji projektu B+R 
(morfologia odpadów) przy udziale Politechniki Częstochowskiej. Współpraca zakończyła się 
podpisaniem trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Zawiercie, Zakładem 
Gospodarki Komunalnej oraz Politechniką Częstochowską. 

11.  Bieżąca działalność Agencji Rozwoju Zawiercia w zakresie: najmu i administracji Zawierciańskiego 
Parku Przemysłowo–Technologicznego i realizacji umów w powyższym zakresie w roku 2018: 
– umowy z najemcami: pomieszczeń biurowych i hali magazynowej z zapleczem socjalnym – 2 
– umowy najmu sali konferencyjnej – 2 
– umowy z najemcami tymczasowych przyłączy energetycznych – 1 
– umowy z dostawcami mediów: RPWiK, PGNiG, Tauron – 3 
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– umowy związane z obsługą ZPPT: ZGK, PUK (doraźne usługi – zlecenie), Securitas, prace 
porządkowe w budynku, T–Mobile  – 7 

– umowy serwisowe: nadzór nad kotłownią i instalacją CO, łączy IT i telefonicznych – 2 
– umowy: obsługa prawna – 1 

12.   Bieżąca współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego w zakresie wykonywania projektów 
graficznych, promocji gospodarczej, wymiany informacji w tym bieżąca współpraca z rzecznikiem 
prasowym i Wydziałem Promocji i innych jednostek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
 

 Nazwa 
zadania/typ 
projektu 

Data 
wykonania 

Dla kogo Projekt graficzny 

1.  Zawierciańska 
pocztówka –  
2 projekty 
pocztówek 

luty Wydział 
Promocji, 
Kultury i 
Sportu 

  
 

  
2.  Gala Laureatów 
Zawiercia – 
bilbord, plakat, 
zaproszenie 

Marzec, 
kwiecień 

Wydział 
Promocji, 
Kultury i 
Sportu 

  
3.  Astronomia 
moją pasją – 
plakat  

Marzec Wydział 
Promocji, 
Kultury i 
Sportu 

 
4.  Majówka – 
plakat ,baner 

Kwiecień Wydział 
Promocji, 
Kultury i 
Sportu 

     
5.  Piknik Rodzinny 
– plakat, baner  

maj Wydział 
Promocji, 
Kultury i 
Sportu 
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6.  Dni Zawiercia – 
plakat, bilbord, 
baner 

Maj, 
czerwiec 

Wydział 
Promocji, 
Kultury i 
Sportu 

  
7.  Rodzinny 
Festyn 
Ekologiczny – 
plakat, bilbord 

Sierpień, 
wrzesień  

Referat 
Gospodarki 
Komunalnej 

  
8.  Piknik Rodzinny 
Muzyczne 
wspomnienia z 
wakacji – 
plakat 

Sierpień, 
wrzesień 

Wydział 
Promocji, 
Kultury i 
Sportu 

 
9.  V piknik z 
organizacjami 
pozarządowymi 
– bilbord 

Wrzesień Wydział 
Promocji, 
Kultury i 
Sportu 

 
10.  Raport 2015 – 
2018 – skład 
raportu 60 
stron 

Październik  Wydział 
Promocji, 
Kultury i 
Sportu 

 
 

13. Agencja Rozwoju Zawiercia uruchomiła usługę pn. „Wirtualne Biuro”. To oferta skierowana przede 
wszystkim do osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą lub do mikro i małych 
przedsiębiorców, którzy szukają dobrego adresu, biura czy pomocy w obsłudze swej działalności. 
Dzięki usłudze możliwe jest zarejestrowanie adresu siedziby firmy w ZPPT (ul. Technologiczna 15, 
42–400 Zawiercie). Przedsiębiorcy, którzy chcą funkcjonować w sposób wirtualny w Parku, mają 
do wyboru trzy pakiety: „Abonament START”, „Abonament START+” oraz „Abonament EKSTRA”. 
Firmy mają możliwość skorzystania z powierzchni biurowej, konferencyjnej, laboratorium 
komputerowego czy usług specjalistów na preferencyjnych warunkach. Usługa cieszy się dużą 
popularnością, szczególnie wśród osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Do 
końca 2018 roku 15 podmiotów skorzystało z usługi Wirtualnego Biura, z czego w samym 2018 
roku 5 nowych podmiotów podpisało umowy (były to 3 umowy na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz 2 umowy na przeniesienie działalności gospodarczej). Jest to stała tendencja – 
średnio w roku podpisanych jest 5 umów. 

14.  Agencja Rozwoju Zawiercia w 2018r. podpisała 6 porozumień o współpracy z: 
1. Politechnika Śląska – Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

2. Uniwersytet Śląski – Centrum Badawcze Polityki Publicznej  

 i Problemów Regulacyjnych 

3. Uniwersytet Śląski – współpraca międzynarodowa i krajowa 
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4. Uniwersytet Śląski w Katowicach – rozszerzenie współpracy 

5. Politechnika Częstochowska – rozszerzenie współpracy 

6. Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie – rozszerzenie współpracy 

7. Politechnika Śląska – rozszerzenie współpracy 

8. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – rozszerzenie współpracy. 

15.  Pomoc w przygotowaniu wniosku w ramach projektu partnerskiego Gminy Zawiercie z Gminami: 

Szczekociny, Irządze, Sosnowiec, Łazy i Poręba. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem 

wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii  

w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. 

16.  Udział w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zawierciu. 

17.  Przygotowanie i udział w Targach Pracy w Zawierciu. Promocja oferty ARZ dla osób bezrobotnych 

i MŚP. 

 
5. Realizacja działań związanych z projektami Gminy Zawiercie w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
 
Realizacja bieżących zadań związanych z projektami ZIT Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego: 

– uczestnictwo w zebraniach koordynatorów ZIT Subregionu Centralnego, 
– obsługa i bieżące wsparcie działalności Członków Zarządu Związku, w tym proponowanie 

projektów stanowisk i uchwał, 
– koordynacja działań komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego zaangażowanych we 

wdrażanie ZIT w celu prawnego i poprawnego działania w strukturach ZIT, 
– współpraca z innymi Gminnymi i Powiatowymi Koordynatorami ZIT Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego w zakresie prawidłowego przygotowania i realizacji ZIT, w tym w 
szczególności zaangażowanie w: 

– organizację spotkań podregionalnych, 
– pracę nad listami projektów i ich aktualizacją, 
– sprawozdawczość projektowa, 
– ewaluacja i monitoring Strategii ZIT, 
– przygotowanie sprawozdań, zestawień i raportów z realizacji zadań i osiąganych 

wskaźników ZIT na terenie gminy i podregionu niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania ZIT; 

– koordynacja przygotowania i realizacji w gminie i powiecie projektów kwalifikujących się do 
wsparcia w racach ZIT, zgodnie z założonym harmonogramem realizacji 

– udział w cyklicznych spotkaniach Gminnych Koordynatorów ZIT oraz grup roboczych 
działających przy Zarządzie Związku Subregionu Centralnego.  

 

 

 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 

W roku 2018 przedłożono na posiedzenie Rady Miejskiej 3 projekty uchwał dotyczące projektu 

Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),  tj.:  

1. Uchwała NR L/479/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Zawiercie projektu partnerskiego 

pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł w powiecie zawierciańskim". 

2. Uchwała NR LII/502/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 marca 2018r. 
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w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Zawiercie projektu partnerskiego 

pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim". 

3. Uchwała NR LVI/516/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 maja 2018 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Zawiercie projektu partnerskiego 

pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, 

Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. 

Wszystkie przedłożone uchwały miały na celu zawiązanie porozumienia między poszczególnymi 

Gminami, które zostały ujęte w projekcie Odnawialnych Źródeł Energii. Finalnie porozumienie zostało 

zawarte 14 maja 2018 r. między Gminami: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie. 

Działania Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych wpisywały się w Strategię Rozwoju Miasta 

Zawiercie 2025 plus. Wszystkie realizowane w ramach Wydziału inwestycje/projekty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, prowadzone były w ramach oraz zgodnie  

z Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Śląskiego na lata 2014–202 

Ponadto w zakresie zamówień publicznych w 2018 r. udzielono: 

w zakresie zamówień klasycznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, 

o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp: 

– 39 zamówień  na roboty budowlane na łączną kwotę 13.282.333,69 zł netto; 

– jednego zamówienia na dostawy na kwotę 100.626,02 zł netto; 

– 20 zamówień na usługi na łączną kwotę 1.933.844,48 zł netto. 

w zakresie zamówień klasycznych o wartości równiej lub przekraczającej kwoty określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp: 

– 2 zamówienia na dostawy o łącznej wartości 12.348.843,05 zł netto. 

w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi: 

– jednego zamówienia na kwotę 526 439,56 zł netto. 

Wykaz realizowanych przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  przedsięwzięć 

inwestycyjnych  

Transport i łączność 

 

Poniesione 

wydatki 

  

Lokalny transport zbiorowy  

  

1. Adaptacja istniejącego parkingu dla samochodów osobowych przy Dworcu 

PKP w Zawierciu na węzeł przesiadkowy  

Poniesione w 2018 r. wydatki 94.124,26 
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Zakres rzeczowy 

Zostały dostarczone i zamontowane cztery wiaty przystankowe, oznakowano 
węzeł przesiadkowy tablicami montowanymi na wiatach i w gruncie, 
dostosowano układ nawierzchni z kostki betonowej do zamontowanych wiat, 
dokonano korekty wyspy segregacyjnej przy Dworcu PKP  
– pow. nawierzchni jezdni z kostki betonowej      – 81 m2 
– pow. nawierzchni chodnika z kostki betonowej – 48 m2 (z odzysku) 
– pow. nawierzchni z kostki betonowej                  – 20 m2  
– znaki drogowe i tabliczki                                         – 10 szt., 
– tablice dwustronne montowane na wiatach       – 4 szt. 
– tablice dwustronne montowane w podłożu        – 5 szt. 
Roboty zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru z dnia 14.08.2018 r. 
i 27.08.2018 r. 
  

2. Wykonanie zatoki przystankowej przy ulicy Wierzbowej wraz z montażem 

wiaty przystankowej  

Poniesione w 2018 r. wydatki 159.900,00 

Zakres rzeczowy   

Budowa zatoki przystankowej wraz z montażem wiaty przystankowej, zatoki , 
ciągów pieszych oraz oświetlenia nowego układu drogowego. 
Długość zatoki przystankowej                               – 27,13 m 
Powierzchnia zatoki przystankowej                      – 214,00 m2 
Szerokość jezdni zatoki                                            – 6,0 m 
Powierzchnia chodników i placu pod wiatę         – 196,00 m2 

Szerokość chodników                                               – 2,50 m 
Powierzchnia opaski                                                 – 37,30 m2 

Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 10.07.2018 r. 
  

3. Wykonanie wiat przystankowych na terenie miasta Zawiercie  

Poniesione w 2018 r. wydatki 6.125,40 

Zakres rzeczowy 

W wyniku procedury przetargowej wybrano firmę która dostarczyła i zabudowała 

wiatę przystankową przy ulicy 11– Listopada (przy Szkole Podstawowej nr 1).  

Wykonanie robót odebrano w dniu 07.12.2018 r.  

Drogi publiczne gminne  

1. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę 

drogi  

w Strefie Aktywności Gospodarczej  

Poniesione w 2018 r. wydatki 1.706.300,00 

Zakres rzeczowy  
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W bieżącym roku kontynuowano wypłatę odszkodowań ustalonych przez 
Starostę Zawierciańskiego za działki przejęte pod budowę drogi do Strefy 
Aktywności Gospodarczej  – I i II etap. 

2. Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu Etap III 

(odcinek od skrzyżowania z ulicą Podmiejską do skrzyżowania z ulicą Wojska 

Polskiego wraz z budową ronda)  

Poniesione w 2018 r. wydatki 840.300,00 

Zakres rzeczowy: 

W bieżącym roku kontynuowano wypłatę odszkodowań ustalonych przez 
Starostę Zawierciańskiego za działki przejęte pod budowę drogi do Strefy 
Aktywności Gospodarczej – Etap III. Nie wypłacono odszkodowania za jedną z 
przejętych działek ze względu na brak wskazania przez byłych właścicieli numeru 
rachunku bankowego do przelania kwoty odszkodowania. Wystąpiono do Sądu 
Rejonowego w Zawierciu o zgodę na złożenie kwoty odszkodowania do 
depozytu sądowego. 

 

3. Przebudowa ulicy Mostowej w Zawierciu  

Poniesione w 2018 r. wydatki 493.462,89 

Zakres rzeczowy   

W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni na odcinku ulicy wraz z 
chodnikami  
i wjazdami indywidualnymi na posesje. Wykonano: 
– długość jezdni                                                                          – 115 mb 
– szerokość jezdni                                                                       – 6,0 mb 
– nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu                                    – 840 m2 
– nawierzchnia chodników z kostki betonowej                      – 768 m2 
– nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki betonowej      – 255 m2 
– odwodnienie drogi: studnie z kręgów betonowych Ø 1000 – 1 szt.,– studzienki 
ściekowe z osadnikiem Ø 500 – 11 szt., przykanaliki deszczowe z rur PVC Ø 200 – 
26 mb,  
– przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200             –  6,50 m 
– zieleńce                                                                                       –1.151 m2 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 17.10.2018 r. 

 

4. Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Etap IV  

Poniesione w 2018 r. wydatki 5.169,60 

Zakres rzeczowy: 

Przeprowadzony przetarg na realizację zadania został unieważniony z uwagi na 
zbyt wysokie ceny zaproponowane przez oferentów w stosunku do 
zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie. Środki finansowe 
zostały przesunięte na inne cele. 
Wydatkowane środki finansowe obejmowały: 
– aktualizację uzgodnień branżowych, 
– wypisy z rejestry gruntów, 
– aktualizację kosztorysów.                    
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5. Przebudowa ulicy bocznej od ulicy Blanowskiej wraz z budową miejsc 

parkingowych  

Poniesione w 2018 r. wydatki 97.066,96 

Zakres rzeczowy: 

Zadanie wykonywane w cyklu 2–letnim.  W 2018 r. na przygotowanej w 
ubiegłym roku konstrukcji drogi wykonano: 
– nawierzchnię jezdni, zjazdów, miejsc postojowych i zatoki do zawracania z 
kostki betonowej                                                                   – 915 m2 

–  nawierzchnię chodników z kostki betonowej     – 81 m2 
– krawężniki betonowe                                             – 366 mb 
– obrzeża betonowe                                                  – 49 mb 
– oznakowanie poziome i pionowe 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 26.04.2018 r. 

 

6. Rozbudowa drogi ulic Kwiatowej i Chabrowej w Zawierciu   

Poniesione w 2018 r. wydatki 493.320,28 

Zakres rzeczowy: 

Przedmiotowe ulice były zrealizowane w cyklu jednorocznym. Wykonano: 
– długość jezdni                                                            – 315 mb  
– szerokość jezdni                                                        – 5 mb  
– pow. nawierzchni jezdni z kostki betonowej       – 1.620,70 m2 
– pow. nawierzchni chodnika z kostki betonowej  – 526,71 m2 
– pow. nawierzchni zjazdów z kostki betonowej   – 68,10 m2 
– wpusty deszczowe Ø 500 z kratą żeliwną             – 11 szt 
– kanał deszczowy z rur PVC Ø 315                           – 48,85 mb 
– kanał deszczowy z rur PVC Ø 200                           – 76,50 mb 
– studnie rewizyjne betonowe Ø 1200                     – 3 szt. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 06.08.2018 r. 

 

7. Przebudowa ulicy Technologicznej w Zawierciu – odcinek III  

Poniesione w 2018 r. wydatki 67.650,00 

Zakres rzeczowy 

Poniesione nakłady finansowe dotyczą zapłaty za wykonanie dokumentacji 
technicznej. Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę istniejącej 
nawierzchni gruntowej końcowego odcinka drogi na nawierzchnię asfaltową, 
przebudowę zjazdów na posesje i budowę chodnika z kostki betonowej.  
Przeprowadzony przetarg na realizację został unieważniony z uwagi na zbyt 
wysokie ceny zaproponowane przez oferentów w stosunku do  zabezpieczonych 
na ten cel środków finansowych w budżecie. 
 

 

8. Przebudowa ulicy Wiosennej  

Poniesione w 2018 r. wydatki 46.740,00 

Zakres rzeczowy 

Wykonano przebudowę jezdni, wjazdów na posesje i włączenia do drogi 
powiatowej: 
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– długość przebudowanej ulicy                                –  57 mb 
– szerokość jedni                                                         –  3,0 mb 
– nawierzchnia ulicy z kostki betonowej                 – 225 m2 
– wpust deszczowy Ø 500                                         –  1 szt. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem w dn. 08.08.2018 r. 

9. Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej od ulicy Inwestycyjnej do ulicy 

Technologicznej  

Poniesione w 2018 r. wydatki 49.500,00 

Zakres rzeczowy:  

Wykonano przebudowę drogi dojazdowej o nawierzchni z kruszywa na 
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej z włączeniem do ul. Inwestycyjnej: 
– nawierzchnia drogi z kostki betonowej                – 252,20 m2 

– przepust z rur betonowych DN 400 mm 
– oznakowanie pionowe 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem w dn. 03.09.2018 r. 

 

10. Przebudowa ulicy bocznej od ulicy Olendry  

Poniesione w 2018 r. wydatki 128.643,93 

Zakres rzeczowy:  

Wykonano: 

– długość jezdni                                                           –   130 mb 
– szerokość jezdni                                                       –   2,80 – 5 m 
– nawierzchnia ulicy z kostki betonowej                 –   415 m2 
– nawierzchnia chodnika z kostki betonowej         –    30 m2 
– studnie deszczowe rewizyjne Ø 1000                   –    1 szt. 
– kratki ściekowe ze studzienkami Ø 500                –    2 szt. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem w dn. 30.11.2018 r. 
 

 

11. Przebudowa ulicy Pieszej w Zawierciu wraz z odwodnienie   

Wykonanie w stosunku do plany 2018 199.093,56 

     Zakres rzeczowy 

Wykonano: 

– długość przebudowanej drogi                                     – 50,70 mb 
– szerokość jezdni                                                             – 5 m 
– nawierzchnia jezdni z kostki betonowej                    – 260 m2 
– nawierzchnia chodnika z kostki betonowej              – 120 m2 
– nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej                – 40 m2 

– kanalizacja deszczowa DN 315 mm                            – 47 m 
– studnie deszczowe rewizyjne Ø 1200                         – 3 szt. 
– kratki ściekowe ze studzienkami Ø 500                      – 2 szt. 
– przebudowa linii napowietrznej elektroenergetycznej – 102 mb 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem w dn. 05.12.2018 r. 
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12.Przebudowa  ulicy Księżycowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej  

Poniesione w 2018 r. wydatki 27.500,00 

     Zakres rzeczowy 

 Wykonano dokumentację projektowo–kosztorysową, która została przekazana 
w dniu 09.10.2018 r. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej 
ulicy, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rozbudowę oświetlenia ulicznego.  
 

 

13.Budowa łącznika pomiędzy ulicą Inwestycyjną a ulicą Cerefisko w 

Zawierciu  

Poniesione w 2018 r. wydatki 688.779,26 

Zakres rzeczowy 

Wykonano: 

   – długość wybudowanej drogi                                        – 96 m 
   – szerokość jezdni                                                              –  7 m 
   – nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu                           – 716 m2 
   – nawierzchnia chodników z kostki betonowej            – 304 m2 
   – studnia deszczowa betonowa Ø 1200                        – 1 szt. 
   – kratki ściekowe ze studzienkami Ø 500                      – 2 szt. 
   – słupy oświetleniowe z oprawami                                 – 4 szt. 
   – linia kablowa zasilająca                                                  – 135 mb 
– oznakowanie poziome i pionowe 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem w dn. 18.12.2018 r. 
 

 

14. Przebudowa ulicy Kanarkowej w Zawierciu  

Poniesione w 2018 r. wydatki 231.631,46 

Zakres rzeczowy 

Wykonano: 
– długość przebudowanej drogi                                            – 111,50 mb 
– szerokość jezdni                                                                    – 5 mb 
– nawierzchnia jezdni z kostki betonowej                           – 551 m2  
– nawierzchnia wjazdów na posesje z kostki betonowej   – 130 m2 

– nawierzchnia chodnika z kostki betonowej czerwonej   – 430 m2 

– kanalizacja deszczowa z  rur PVC o śr.315mm                 – 59,40 mb 
– kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 250mm                 – 7,50 mb 
– kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 200 mm                – 10,50 m  
– kratki ściekowe o średnicy 500 mm                                   – 6 szt. 
– przestawienie słupa telekomunikacyjnego                       – 1 szt. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem w dn. 19.06.2018 r. 
 

 

15. Przebudowa chodnika przy ulicy Żabiej w Zawierciu  

Poniesione w 2018 r. wydatki 101.208,75 
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Zakres rzeczowy 

Wykonano: 

– nawierzchnia zjazdów na posesje z kostki betonowej    – 180 m2 
– nawierzchnia chodnika z kostki betonowej                      – 230 m2 
– kratki ściekowe Ø 500 z osadnikiem                                  – 1 szt. 
– przykanalik deszczowy z rur PVC Ø 200                            – 5 m 

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 

15.11.2018 r.  

16.Przebudowa jezdni wraz z chodnikiem ul. Wyszyńskiego w Zawierciu – 

przebudowa odcinka „B”  

      Poniesione w 2018 r. wydatki 79.077,28 

Zakres rzeczowy 

Wykonano: 

– długość przebudowanego odcinka drogi                           – 48,12 mb 
– nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno–bitumicznych– 259,20m2 

– szerokość jezdni                                                                       – 5m–6m 
– nawierzchnia chodnika z kostki betonowej                        – 123,40m2 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 24.05.2018 r.  

17. Przebudowa łącznika pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich a ulicą 

Wyszyńskiego w Zawierciu  

 Poniesione w 2018 r. wydatki 401.511,50 

Zakres rzeczowy 

Wykonano: 

– długość drogi                                                                     – 122,60 mb 
– szerokość drogi                                                                  – 5,50 mb 
– nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu                             – 718 m2 
– nawierzchnia chodnika z kostki betonowej                  – 311 m2 
– studnie deszczowe  rewizyjne Ø 1200                           – 3 szt. 
– kratki ściekowe ze studzienkami Ø 500                         – 8 szt. 
– sieć wodociągowa z rur PE Ø 90                                      – 3 mb 
– sieć wodociągowa z rur PE Ø 63                                      – 18,50 mb 
– hydrant podziemny Ø 80                                                   – 1 szt. 
– oznakowanie poziome i pionowe 

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 

19.12.2018 r.   

18. Przebudowa ulicy Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej  

     Poniesione w 2018 r. wydatki 179.000,62 

 Zakres rzeczowy 

 Wykonano:  
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– długość jezdni                                                                        – 124,75 m 
– szerokość jezdni                                                                    – 4 m 
– nawierzchnia jezdni z kostki betonowej                           – 497 m2 

– kraty ściekowe Ø 500 z osadnikiem                                   – 3 szt 
– kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 250                             – 39,50 m 
– kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 200                             – 17,70 m 
– studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200            – 2 szt. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 18.12.2018 
r. 
 

19. Budowa chodnika przy ulicy Szklarskiej w Zawierciu  

Poniesione w 2018 r. wydatki 29.604,10 

Zakres rzeczowy 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana i przekazana w 
dniu 18.07.2018 r.  
Projekt budowlany obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika i zjazdów z 
kostki betonowej na całym odcinku ulicy.  

 

20. Przebudowa nawierzchni ulicy Malinowej w Zawierciu  

Poniesione w 2018 r. wydatki 12.170,65 

Zakres rzeczowy 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana i przekazana w 
dniu 11.09.2018 r. Obejmuje ona wykonanie nawierzchni jezdni z kostki 
brukowej i wpustów ulicznych z przykanalikami włączonymi do istniejącego 
kolektora deszczowego. 

 

21. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Nad Wartą i Przejściową w 

Zawierciu wraz z odwodnieniem i oświetleniem  

Poniesione w 2018 r. wydatki 159,90 

Zakres rzeczowy 

Poniesiono nakłady finansowe na aktualizacje uzgodnień branżowych. 
 

22. Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Wierczki – Północ w Zawierciu wraz 

budową kanalizacji deszczowej  

Poniesione w 2018 r. wydatki 34.317,00 

Zakres  rzeczowy 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana i przekazana w 
dniu 17.12.2018 r. Obejmuje ona wykonanie nawierzchni jezdni i 
jednostronnego chodnika z kostki brukowej oraz kanalizacji deszczowej. 

 

23. Budowa drogi od ronda przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do wjazdu 

na tereny przemysłowe  

Poniesione w 2018 r. wydatki 0,00 

Zakres rzeczowy  
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Środki finansowe przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej, 
które przesunięte zostało na 2019 r. Zakończenie prac projektowych 
uwarunkowane jest wydaniem przez Wojewodę Śląskiego decyzji zezwalającej 
na realizację inwestycji drogowej dla budowy ronda na DW 796 ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej i wprowadzeniem do zasobów wynikających z decyzji 
podziałów geodezyjnych. Wydanie decyzji przez Wojewodę Śląskiego na złożony 
przez Gminę w dniu 05.09.2019 r. wniosek znacznie się opóźniało z powodu 
uwag jednego z właścicieli przyległych terenów i nie nastąpiło do końca 2018 r. 
 

Pozostała działalność  

1.Przebudowa parkingu przy ulicy Mickiewicza wraz z zagospodarowaniem 

terenów przyległych  

Poniesione w 2018 r. wydatki 19.722,00 

Zakres rzeczowy 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana i przekazana w 
dniu 21.06.2018 r. Projekt obejmuje budowę parkingu z kostki betonowej, 
wjazdy na posesje, chodnik  i opaskę z kostki betonowej wraz z przebudową 
podziemnych linii  energetycznych kolidujących z planowaną inwestycją. 
 

 

2. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wierzbowej w Zawierciu   

Poniesione w 2018 r. wydatki 63.346,68 

Zakres rzeczowy. 

Wykonano: 

– nawierzchnia parkingu z kostki betonowej                     – 119,50 m2 
– nawierzchnia chodnika z kostki betonowej                     – 28,57 m2 
– oznakowanie poziome i pionowe                                                       
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 29.11.2018 
r. 

 

Gospodarka mieszkaniowa  

1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez 

budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu  

Poniesione w 2018 r. wydatki 5.137.754,90 

Zakres rzeczowy   

Wybudowano i oddano do użytkowania trzy budynki komunalne w Zawierciu 
przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej.  
Każdy budynek ma 20 mieszkań, typu M–3 16 sztuk mieszkań i M–2 4 szt. 
Budynki mają 4 kondygnacje nadziemne. Zadanie realizowane w cyklu 
trzyletnim – 2016 – 2018.  
 

W roku 2018 wykonano następujące roboty: 

Budynek A 

– wykonanie elewacji z ociepleniem – 100% 
 



74 
 

– tynki wewnętrzne gipsowe w pom. mieszkalnych – 100 % 
– wylewki betonowe w mieszkaniach i na korytarzach  – 100% 
– wyłożenie płytek na korytarzach i klatkach schodowych – 100% 
–  instalacja elektryczna podtynkowa i natynkowa – 100% 
– instalacja wod – kan  – 100% 
– instalacja c.o.  – 100 % 
– instalacja wentylacji – 100% 
– instalacja gazowa – 100 % 

Budynek B 

– wykonanie elewacji z ociepleniem – 100% 
– tynki wewnętrzne – 100% 
– wylewki betonowe w mieszkaniach i na korytarzach – 100% 
– podłoża z płytek w korytarzach i klatkach schodowej – 100% 
– instalacja podtynkowa i natynkowa elektryczna – 100% 
– instalacja wod – kan – 100% 
– instalacja wentylacji – 100% 
– instalacja c.o. – 100% 
– instalacja gazowa – 100% 

 

Budynek C 

– wykonanie elewacji z ociepleniem – 100% 
– ścianki działowe – 100% 
– tynki wewnętrzne ścian – 100% 
– wylewki betonowe w mieszkaniach i korytarzach – 100% 
– podłoża z płytek w korytarzach i klatkach schodowych – 100% 
– instalacja elektryczna podtynkowa i natynkowa – 100% 
     – instalacja wod – kan – 100% 
– instalacja wentylacji – 100% 
– instalacja c.o. – 100% 
– instalacja gazowa – 100% 
 

Sieci wodno – kanalizacyjne 

– sieć wodociągowa – 100 % 
– kanalizacja tłoczna –  100% 
Przyłącza wod. – kan. 
– przyłącze wodociągowe – 100% 
– przyłącze kanalizacyjne – 100% 
Sieć kanalizacji deszczowej 
– sieć kanalizacji deszczowej – 100% 
– przyłącze kanalizacji deszczowej – 100% 
 

Zagospodarowanie terenu:  

– droga dojazdowa – 100% 
– parkingi z kostki betonowej – 100% 
– chodniki z kostki betonowej – 100% 
– plac zabaw  i miejsce do relaksu dla starszych – 100% 
– nasadzenia drzew i krzewów – 100% 
– wykonanie trawników wraz z pielęgnacją – 100% 
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Wykonano wszystkie roboty budowlano – montażowe. Zadanie zostało 
zakończone  
i odebrane protokołem odbioru w dniu 19.07.2018 r. W dniu 31.08.2018 r. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu udzielił pozwolenia na 
użytkowanie budynków. W związku z wadliwym wykonaniem przez Wykonawcę 
przewiertu kanału tłocznego pod drogą wojewódzką DW 796 wstrzymano 
zapłatę wynagrodzenia za te prace. 

  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

  

1. Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie  

Poniesione w 2018 r. wydatki 243.494,66 

Zakres rzeczowy: 
I. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic 
posesji z rur PCV” 
Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy, po podpisaniu umowy 
wykonano przyłącza w następujących ulicach: 
– ulica Podleśna 
 odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 7,26 m 
– ulica Żytnia 
 odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 2,69 mb 
– ulica Sokolej 
  odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 12,67 mb 
– ulica Perliczej 
  odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 2,82 mb 
– ulica Szklarska 
 odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 5,86 mb 
 studnia rewizyjna betonowa Ø 1200 – 1 szt. 
– ulica Nowowiejska dz. nr 229 
 odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 7,91 mb 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia  
25.05.2018 r. 
– ulica Wyspiańskiego 
  odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 7,78 mb 
  studnia rewizyjna betonowa Ø 1200 – 1 szt. 
– ulica Wrzosowa 
  odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 5,19 mb 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem  odbioru w dniu 
08.06.2018 r. 
 
II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinków przyłączy 
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic 
posesji z rur PVC 
Wykonano dokumentacje projektowe przyłączy w następujących ulicach: 
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– Szkolnej działka 173, Mostowej, Kormoranów, Królowej Jadwigi, Olchowej, 
Stefanii, Widnej, Wajzlera, Solidnej, Mrzygłodzkiej dz. 1484/7, Glinianej, 
Myśliwskiej, Szkolnej dz. 80, Mrzygłodzkiej dz. 1526/7, Pionierów, Obrońców 
Poczty Gdańskiej, Borowej 
 
III. Wykonanie dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznej i odbioru 
robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla odwodnienia działek nr 
ew. 210/36 oraz 210/39 przy ulicy Cerefisko  
 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana i przekazana w 
dniu 11.11.2018 r. Projekt obejmuje budowę ujęcia wód z zastoiska przy 
ul.Cerefisko, i kanału deszczowego DN 400 mm o długości 247 mb. 
 
IV. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic 
posesji z rur PCV” 
Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy, po podpisaniu  umowy 
wykonano przyłącza w następujących ulicach: 
– ulica Solidna dz.1/31 
 odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 1,55 m 
– ulica Solidna dz.1/33 
 odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 2,40 mb 
– ulica Kormoranów 
  odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 6,47 mb 
– ulica Stefania 
  odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 6,45 mb 
– ulica Królowej Jadwigi 
 odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 7,10 mb 
 – ulica Widna 
 odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 7,60 mb 
– ulica Wajzlera 
 odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 5,51 mb 
– ulica Szkolna 
 odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 1,65 mb 
– ulica Wenecka 
 odcinek kanalizacji z rur PVC Ø 160 – 12,35 mb 
Zadania zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru z dnia  
18.12.2018 r. 

V. Wykonanie dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznej i odbioru robót 
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego wykonania odwodnienia drogi 
wewnętrznej na działkach nr ew. 25/42, 25/38, 25/26, 25/48 k.m. 49 Obręb 
Zawiercie 

 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana i przekazana w dniu 

14.11.2018 r. Projekt obejmuje budowę odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji 

deszczowej, remont odcinka kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni z 

betonu asfaltowego. 

2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ulicy Bzowskiej 
wraz z przyłączami 

 

Poniesione w 2018 r. wydatki 88.209,45 
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Zakres rzeczowy:  
Wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na 
całym odcinku drogi. Wykonano: 

– kanał z rur PVC Ø 200 – 139 m 
– kanał z rur PVC  Ø 160 – 25,90 m ( 9 szt. przyłączy) 
– studzienki żelbetowe Ø – 1000 – 7 szt. 
– studzienka żelbetowa Ø 425 – 1 szt. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 20.06.2018 r. 
 

 

    

Oświetlenie ulic, placów i dróg  

  

1. Zamontowanie wysięgnika ze znakiem informacyjnym o przejściu dla 
pieszych w ulicy Okólnej i Paderewskiego 

 

Poniesione w 2018 r. wydatki 30.820,02 

Wykonanie rzeczowe 100 % i finansowe  99,42%  

Zakres rzeczowy 
Wykonano: 
– linię kablową zasilającą                                                   – 4 m, 
– słup sygnalizacyjny z aktywnym znakiem B–6                – 1 szt. 
– wymiana słupa oświetleniowego                                     –  1 szt. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 25.07.2018 r. 

 
 

Pozostała działalność  

1. Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Zuzanka  

  Poniesione w 2018 r. wydatki 15.092,48 

  Zakres rzeczowy 
W ramach zadania usunięto warstwy nawodnionego gruntu oraz wykonano 
dodatkową podbudowę z kruszyw łamanych i piasku pod maty przerostowe 
na placu zabaw. Powierzchnia podbudowy: 534 m2 
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dalszego 
zagospodarowania terenu przy placu zabaw, która została wykonana i 
przekazana w dniu 04.09.2018 r. Projekt obejmuje wykonanie plantowania 
terenu wraz z humusowaniem oraz  posianiem trawy.  
 

 

2. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Żabia i Jagodowa  

  Poniesione w 2018 r. wydatki 19.444,90 

Zakres rzeczowy 
Przedmiotem zadania było wykonanie obsadzenie działki rabatami 
kwiatowymi, krzewami i drzewami w ilości : 
– dereń biały 8 szt. 
– pęcherznica kalinolistna – 6 szt. 
– imperata cylindryczna – 9 szt. 
– miskant chiński – 8 szt. 
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– żywotnik zachodni – 14 szt. 
– choina kanadyjska 16 szt. 
– jałowiec płożący – 19 szt. 

Zamontowano 2 szt. ławek parkowych, stojak dla rowerów oraz kosz na psie 
odchody. 
Podłoże wokół drzew i krzewów zostało wysypane korą o powierzchni około 131 
m2 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 18.05.2018 r. 
Wyłożono geowłókniną i rozściełano korę drzewną na fragmencie zieleńca na 
powierzchni około 78 m2 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 24.10.2018 r. 

 

3. Zagospodarowanie terenów zielonych na działce gminnej nr 83 w 
sołectwie Łośnice 

 

  Poniesione w 2018 r. wydatki 2.492,70 

Wykonano korektę projektu zagospodarowania terenu działki 83 (zmiana 
lokalizacji boiska wielofunkcyjnego), która została wykonana i przekazana w 
dniu 09.11.2018 r. Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw, boiska 
wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej, chodników, przebudowę kolidującej 
sieci SN.  
 

 

4. Modernizacja placu zabaw w Parku Mickiewicza  

Poniesione w 2018 r. wydatki 962.296,55 

Zakres rzeczowy 
Zakres przedmiotowej inwestycji objął wykonanie robót budowlanych przy 
budowie centralnego placu zabaw na terenie parku im. Mickiewicza. 
Wykonano: 
– nawierzchnia poliuretanowa  ET                                   –  547,37m2 
– piaskownicy                                                                      –  44,42 m2  
– siłownia zewnętrzna i chodników z kostki brukowej o łącznej powierzchni                                                                     
–  573,50 m2 
– labirynt z żywotników zachodnich                                 – 171,14 m2 

– ogrodzenie panelowe o długości                                    –  192 mb 
– furtki wejściowe                                                                 –   4 szt. 
– ławki stalowe z oparciem                                                 –  15 szt. 
– kosze stalowe                                                                     –  6 szt. 
– stojak rowerowy                                                                –  1 szt. 
 
Plac zabaw jest wyposażony w następujące elementy 
– zestaw zabawowy Galax 139                                         – 1 szt. 
– zestaw zabawowy Galax 342                                         – 1 szt. 
– urządzenie zabawowe Elipso Labirynt                         – 1 szt. 
– urządzenie zabawowe kółko i krzyżyk                         – 1 szt. 
– piramida wspinaczkowa mała                                       – 1 szt. 
– ścianka wspinaczkowa CA                                              – 1 szt. 
– karuzela Flox                                                                     – 1 szt.  
– bujak sprężynowy HIPO                                                  – 1 szt. 
– bujak sprężynowy                                                            – 1 szt. 
– bujak kubełkowy Motyl                                                  – 1 szt. 
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– bujak kubełkowy Truskawka                                         – 1 szt. 
– ścianka wspinaczkowa bulderingowa                          – 1 szt. 
– huśtawka Bocianie Gniazdo                                           – 1 szt. 
– huśtawka wahadłowa podwójna                                  – 1 szt. 
– huśtawka wagowa                                                           – 1 szt. 
– tablica informacyjna 
 
Siłownia zewnętrzna wyposażona jest następujące elementy: 
– piechur/biegacz + orbitrek eliptyczny 
– prasa nożna + wioślarz 
– rowerek+ jeździec 
– wyciskanie siedząc + wyciąg górny 
– twister i stepper  
– przywodziciel nóg + stojący odwodziciel nóg/ pajacyk 
 

Ponadto wykonano oświetlenie całego placu zabaw – ustawiono 11 lamp z 
oprawami oświetleniowymi typu LED wraz z budową linii kablowej dla zasilania 
oświetlenia. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 12.07.2018 r. 

 

5. Budowa placu zabaw przy ulicy Kredytowej w Zawierciu  

Poniesione w 2018 r. wydatki 144.733,70 

Zakres rzeczowy  

Wykonano: 
– nawierzchnia z mat przerostowych                             – 96,00 m2, 
– nawierzchnia z kostki betonowej                                 – 67,80 m2, 
– nawierzchnia z płytek betonowych                             – 12,00 m2 
– ławki                                                                                  –  4 szt. 
– kosze stalowe                                                                   –  1 szt. 
– stojak rowerowy                                                              –  1 szt.  
– urządzenie fitness–wyciąg górny+wyciskanie siedząc    – 1 szt. 
– urządzenie fitness–wioślarz                                            – 1 szt. 
– urządzenie fitness–biegacz                                             – 1 szt. 
– zestaw zabawowy                                                             – 1 kpl. 
– linowy stożek obrotowy                                                   – 1 szt. 
– huśtawka bocianie gniazdo                                             – 1 szt. 
– huśtawka wahadłowa podwójna                                    – 1 szt. 
– karuzela tarczowa                                                              – 1 szt. 
– bujak pojedynczy                                                             – 1 szt. 
– bujak kubełkowy                                                              – 1 szt. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 14.11.2018 r. 

 

6. Zagospodarowanie terenów zielonych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i 
Parkowa 

 

Poniesione w 2018 r. wydatki 262.831,54 

Zakres rzeczowy 
Wykonano: 

– nawierzchnia z płytek chodnikowych                           – 432,00 m2 
– nawierzchnia z kostki betonowej                                  – 132,50 m2 
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– nawierzchnia z otoczaków                                              –  98,00 m2 

– nawierzchnia z grysu                                                        –  104,50 m2 
– ławki                                                                                    –  14 szt. 
– kosze na śmieci                                                                  –  8 szt. 
– stojak rowerowy                                                                         –  5 szt. 
– oprawy oświetleniowe                                                              – 18 szt. 
– kabel zasilający                                                                           – 176 m 
– skalniaki, gabiony, nasadzenia drzew i krzewów 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 16.10.2018 r. 

 

7. Zagospodarowanie terenu działki nr 12/24 przy ulicy Sienkiewicza wraz  
z elementami siłowni zewnętrznej 

 

Poniesione w 2018 r. wydatki 170.903,00 

Zakres rzeczowy  
Wykonano: 
– nawierzchnia z kostki betonowej                                  – 269,80 m2 
– schody z płyt chodnikowych                                           –  18 mb 
– ogrodzenie z siatki metalowej powlekanej                  –  54 mb 
– ławki                                                                                    –  4 szt. 
– kosze na śmieci                                                                 –  2 szt. 
– stojak rowerowy                                                               –  9 szt. 
– urządzenie fitness–wyciąg+krzesło                               – 1 szt. 
– urządzenie fitness–prasa nożna+wioślarz                    – 1 szt. 
– urządzenie fitness–biegacz+orbitrek                            – 1 szt.  
– urządzenie fitness–rower+jeździec                               – 1 szt. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 21.11.2018 r. 

 
 

8. Zagospodarowanie terenów zielonych na skrzyżowaniu ulicy 
Nowowierzbowej  
i ulicy Broniewskiego w Zawierciu 

 

Poniesione w 2018 r. wydatki 4.674,00 

Zakres rzeczowy: 
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania terenu 
na skrzyżowaniu ulic Nowowierzbowej i Broniewskiego, która została wykonana  
i przekazana w dniu 04.10.2018 r. Projekt obejmuje wykonanie układu 
nawierzchni utwardzonych kostką brukową, płytami betonowymi, otoczakami, 
ławek, koszy na śmieci. 

 
 

9.Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miodowej poprzez zabudowę 
bezpiecznego podłoża. 

 

Poniesione w 2018 r. wydatki 33.936,55 

Zakres rzeczowy 
Wykonano: 
– nawierzchnia placu zabaw z mat gumowych przerostowych               – 236,00 m2 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 13.08.2018 r.  

 
 

10. Zagospodarowanie działki nr 23/11 przy ulicy Paderewskiego poprzez 
wykonanie mini placu zabaw i siłowni zewnętrznej 
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Poniesione w 2018 r. wydatki 2.952,00 

Zakres rzeczowy 
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania terenu, 
która została wykonana i przekazana w dniu 30.07.2018 r. Projekt obejmuje 
wykonanie siłowni zewnętrznej i mini placu zabaw. Zrezygnowano z budowy ze 
względu na niewystarczające środki w budżecie w stosunku do opracowanego 
kosztorysu inwestorskiego. 

 
 

11.Zagospodarowanie działki gminnej nr 419/4 na osiedlu Warty przy ulicy 
Kromołowskiej 

 

Poniesione w 2018 r. wydatki 6.500,00 

Zakres rzeczowy 
Wykonano: 
– nawierzchnia pod wiatę utwardzona kostką brukową – 15,50 m2 

– wiata drewniana kryta gontem bitumicznym                 – 1 szt 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 06.08.2018 r.  

 
 

Kultura fizyczna 
 

 

Pozostała działalność  

  

1. Budowa hali sportowo–edukacyjnej do hipoterapii przy SP 14  

 Poniesione w 2018 r. wydatki 24.895,20 

Zakres rzeczowy 
Wykonano: 
– oczyszczenie, zagruntowanie, tynk natryskowy na elewacji hali – 440 m2 
    Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 23.10.2018 r.  
  

2. Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szymańskiego 
w Zawierciu 

 

 Poniesione w 2018 r. wydatki 1.867,57 

Zakres rzeczowy 
Wykonano: 
– demontaż zniszczonego ogrodzenia                                  – 20 mb 
– montaż nowego ogrodzenia z siatki polipropylenowej  – 20mb 
     Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 18.06.2018 r.  
  

3. Modernizacja siłowni zewnętrznej przy ulicy Kromołowskiej w Zawierciu  

Poniesione w 2018 r. wydatki 3.296,40 

Zakres rzeczowy 
Wykonano: 
– montaż dodatkowego urządzenia (orbitrek) na siłowni zewnętrznej   – 1 szt 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 25.06.2018 r.  
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4. Budowa siłowni zewnętrznej w Blanowicach na działce 726/1 (km 3, obręb 
Blanowice) 

 

Poniesione w 2018 r. wydatki 20.580,36 

Zakres rzeczowy 
Wykonano: 
– urządzenie fitness–motyl+wyciąg                                  – 1 szt. 
– urządzenie fitness–orbitrek                                            – 1 szt. 
– urządzenie fitness–rowerek                                            – 1 szt.  
– urządzenie fitness–prasa nożna+prasa ręczna             – 1 szt. 
– urządzenie fitness–stepper+wahadło                            – 1 szt. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 06.09.2018 r.  

 
 

Transport i łączność 
 

 

Drogi wewnętrzne  

1. Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ulicy Nowowierzbowej w 
Zawierciu w rejonie budynku nr 10 

 

 Poniesione w 2018 r. wydatki 162.927,65 

Zakres rzeczowy 
Wykonano: 
   – długość jezdni                                                                  – 44 m 
   – szerokość jezdni                                                              – 3,5 m 
   – nawierzchnia jezdni z kostki betonowej                     – 177,20 m2 
   – nawierzchnia chodnika z kostki betonowej                – 62,80 m2 
   – nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej                 – 30,00 m2 
  – utwardzenie terenu z kostki betonowej                      – 93,00 m2 
   – kratki ściekowe z osadnikiem Ø 500                            –  1 szt. 
  – kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 200                        – 31,07 m       
   – słupy oświetleniowe z oprawami                                 – 2 szt. 
    

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem w dniu 26.10.2018r.  

 

W zadaniach:  „Budowa drogi od ronda przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do wjazdu na tereny 

przemysłowe” oraz  „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę 

obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu” nastąpiło przesunięcie planowanych działań oraz 

wydatków z 2018 roku na 2019 rok. Szczegóły przesunięć w opisach zadań.  
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Zestawienie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE za rok 2018 

L.P.  Tytuł Projektu Terminy realizacji projektu Uwagi 

1. 

 

„Rewitalizacji zdegradowanego budynku na osiedlu 

TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania 

wspomagane i chronione”  

(budynek przy ul. Niedziałkowskiego 22) 

 

17.12.2015-30.11.2019 

W dniu 12.04.2018 r. Gmina Zawiercie zawarła umowę   
z Wykonawcą - Konsorcjum Firm: Firma Handlowo-
Usługowa  „INSTALDAR” Dariusz Dzielawski oraz Zakład 
Usługowo-Budowlany BUD-REM Tomasz Skipirzepa na 
realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego 
budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na 
mieszkania wspomagane i chronione”. Rozpoczęto prace 
związane z wykonaniem następujących robót budowlanych: 
rozbiórkowych, robót w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę, prac związanych z więźbą dachową  i konstrukcją 
dachową, robót murarskie i tynkarskie. 
Wartość podpisanej z Wykonawcą umowy: 3.846.843,03 
PLN brutto 

2. 

 

„Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku 

dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu” 

 

16.10.2014-30.09.2019 

W dniu 28.12.2018r. Gmina Zawiercie zawarła umowę    
z Wykonawcą – Firmą Handlowo-Usługową JUL-BUD Łukasz 
Pałęga z siedzibą w Niegowej dot. realizacji zadania pn.: 
„Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku 
dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu (budynek przy ul. 
Bohaterów Westerplatte2 w Zawierciu). 
Wartość podpisanej z Wykonawcą umowy: 3.222.542,26 
PLN brutto 

3. 

 

„Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu 

- etap I” 

(Pałacyk Szymańskiego) 

 

17.04.2015-31.07.2019 

W dniu 04.10.2018r. Gmina Zawiercie zawarła umowę    
z Wykonawcą – firmą WIECHA Sp. z o.o. z siedzibą w 
miejscowości Słowik dot. realizacji zadania pn.: 
”Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu –etap 
I” (budynek dawnej Willi Dyrektora TAZ  w Zawierciu, ul. 
Szymańskiego 2). Rozpoczęto wykonanie  robót 
budowlanych związanych z renowacją elewacji południowej, 
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północnej, wschodniej, a także rozpoczęto prace związane  
z izolacją pionową fundamentów.    
Wartość podpisanej z Wykonawcą umowy: 1.040.206,03 
PLN brutto 

4. 

  

„Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu 

publicznego” 

 

27.03.2017-30.11.2019 

W dniu 18.10.2018r. Gmina Zawiercie zawarła umowę  
z Wykonawcą firmą MMI Sp. z o.o. z siedzibą w Zbyszewie 
dot. realizacji zadania pn.: „Zakup taboru autobusowego na 
potrzeby transportu publicznego”. Umowa dotyczy zakupu 9 
sztuk autobusów  niskopodłogowych  marki MMi typ IVECO 
72C Urby.  Wykonawca dostarczył w ramach pierwszej partii  
w dniu 28.12.2018r. trzy pierwsze autobusy.  
W ramach tego samego postępowania przetargowego 
podpisano również umowę z firma SOLARIS Bus & Coach S.A. 
z siedzibą w Bolechowo-Osiedle na dostawę 6 sztuk 
autobusów niskopodłogowych marki Solaris typ Urbino10.   
Wartość podpisanych umów: 
MMI sp. z o.o. Zbyszewo – 7.287.381,00 PLN brutto , termin 
realizacji umowy: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy 
SOLARIS Bus&Coach – 7.136.460,00 PLN brutto, termin 
realizacji do dnia 30.10.2019r.  

5. 

 

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz 

użyteczności publicznej w Zawierciu”  

(Budynek SP 6 oraz Pałacyk w Kromołowie-filia MOK 

„Centrum”) 

 

17.11.2015-31.08.2018 

W ramach projektu wykonano: 
W roku 2017 – podpisano umowę z firmą: MIK-MAR Zakład 
Remontowo - Budowlany Mariusz Mikoda z siedzibą  
w Zawierciu, ul. Pionierów 10, na realizacje inwestycji pn.: 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Zawierciu 
W roku 2018 podpisano umowy na realizację następujących 
zadań w ramach projektu: 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu – 
umowa zawarta z „MIR-BUD" Mirosław Haładyn z siedzibą 
przy ul.  Nowomiejska 9A w Zawierciu, wartość podpisanej 
umowy 1.270.969,06 PLN brutto 
Termomodernizacja Pałacyku w Kromołowie ( filia MOK  
w Zawierciu ) – umowa zawarta z Firma Handlowo - 
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Usługowa JUL-BUD Łukasz Pałęga z siedzibą w Niegowej, 
wartość podpisanej umowy 519.345,01 PLN brutto. 
  

 

 

Ponadto, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w roku 2018 złożył do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie poniższych projektów: 

Tytuł projektu Wartość projektu Uwagi 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu – Kromołowie 2 473 845,66 Wniosek w trakcie oceny formalnej 

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Zawierciu. 
 

892 652,61 Wniosek w trakcie oceny formalnej 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy 
ul. Olendry 10 w Zawierciu - Blanowicach.  
 

616.725,26 Wniosek w  trakcie oceny formalnej 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy 
ul. Kolorowej 41 w Zawierciu - Łośnicach 

709.462,85 
Wniosek złożony, w trakcie oceny 
formalnej 

Termomodernizacja budynku  użyteczności publicznej w Zawierciu  
Budynek środowiskowego domu samopomocy ul. Krzywa 3  

435.405,00 
Wniosek złożony, w trakcie oceny 
formalnej 

Termomodernizacja budynku  użyteczności publicznej w Zawierciu  
Budynek filii biblioteki miejskiej ul. Powstańców 

535.676,00 
Wniosek złożony, w trakcie oceny 
formalnej 
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Budowa trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą 
Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej  (DIP) w 
Zawierciu” 

 
14 014 179,87  

Wniosek uzyskał dofinansowanie 
Przetarg ogłoszony 

Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I (Park im. Adama Mickiewicza)  2 636 196,43 zł 
Przetarg zakończony – umowa z 
wykonawcą podpisana na kwotę  
2 489 520,00 

Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II (Park im. Tadeusza Kościuszki) 
 

1 508 429,69 Przetarg powtórzony - w toku 

Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu 
 

4 045 521,47 
Czekamy na zawarcie umowy z Urz. 
Marsz. 

Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4 w Zawierciu 
2 512 641,38 zł 

 
Czekamy na zawarcie umowy z Urz. 
Marsz. 

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, 
Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” 
 

62 720 288,00 zł, w tym 
wartość dla Gminy 
Zawiercie  19 097 
470,00 

Wniosek w trakcie oceny 
merytorycznej, konkurs nie został 
rozstrzygnięty 

Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
zlokalizowanych przy ul. Aptecznej 1 i Leśnej 22 w  Zawierciu” 
 

2 068 755,13 
Wniosek w trakcie oceny 
merytorycznej, po pozytywnej 
ocenie formalnej 
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ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW za rok 2018 

 
L.
P. 

 
Tytuł Projektu 

 
Wnioskoda

wca/Partner 

 
Nazwa 

Działania/ 
Konkursu 

 
Kwota 

całkowita 
projektu 

 
Kwota 

dofinansowa
nia 

Środki 
własne/ 
Wkład 
własny 

(zgodnie z 
Wnioskiem/

Umowa o 
dofinansow

anie) 

Koszty 
niekwalifiko

wane 

 
Termin 

realizacji 
projektu 

(za 
początek 
przyjmuje 

się 
poniesienie  
pierwszego 
wydatku w 

ramach 
projektu) 

 
Uwagi 

1. 

„Aktywna 
przestrzeń miejska – 
bulwary Zawiercia – 

etap I” 

Gmina 
Zawiercie 

Działanie 
10.3. – 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowa
nych 

 
2 636 196,4

3 zł 
 

 
2 504 386,60 

zł 
 

 
131 809,83 

zł 
- 

10.11.2017
-

29.11.2019 

2018 – etap 
oceny i wybór do 
dofinansowania 

8 kwietnia 2019 –
Umowa o 

dofinansowanie 

2. 

„Aktywna 
przestrzeń miejska – 
bulwary Zawiercia – 

etap II” 

Gmina 
Zawiercie 

Działanie 
10.3. – 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowa
nych 

 
1 508 429,6

9 zł 
 

 
1 433 008,21 

zł 
 

 
 

75 421,48 zł 
- 

10.11.2017
-

29.11.2019 

2018 – etap 
oceny i wybór do 
dofinansowania 

8 kwietnia 2019 –
Umowa o 

dofinansowanie 

3. 

„Modernizacja 
budynku przy ul. 

Niedziałkowskiego 1 
w Zawierciu” 

Gmina 
Zawiercie 

Działanie 
10.3. – 

Rewitalizacja 
obszarów 

 
4 045 521,4

7 zł 
 

3 761 045,62 
zł 

 
 

197 949,78 
zł 

- 

12.09.2017
-

31.10.2019 
(złożono 
pismo w 

2018 – etap 
oceny i wybór do 
dofinansowania 
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zdegradowa
nych 

spr. 
przedłużeni
a terminu) 

8 kwietnia 2019 –
Umowa o 

dofinansowanie 

4. 

„Modernizacja 
budynku przy ul. 
Westerplatte 4 w 

Zawierciu” 

Gmina 
Zawiercie 

Działanie 
10.3. – 

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowa
nych 

 
2 512 641,3

8 zł 
 

 
2 316 991,31 

zł 
 

 
121 946,92 

zł 
 

73 703,18 zł 

12.09.2017
-

31.10.2019 
(złożono 
pismo w 

spr. 
przedłużeni
a terminu) 

2018 – etap 
oceny i wybór do 
dofinansowania 

8 kwietnia 2019 –
Umowa o 

dofinansowanie 

5. 

„Termomodernizacj
a budynku 

użyteczności 
publicznej w 

Zawierciu - budynek 
Środowiskowego 

Domu 
Samopomocy” 

Gmina 
Zawiercie 

Działanie 4.3. 
- 

Efektywność 
energetyczna 
i odnawialne 

źródła 
energii w 

infrastruktur
ze publicznej 

i 
mieszkaniow

ej 

 
419 807,22 

zł 
 

 
349 228,34 zł 

 
61 628,53 zł 8 049,49 zł 

05.07.2016
-

16.10.2020 

2018 – złożono 
do 

dofinansowania 
2019 – wniosek 
na etapie oceny 

formalnej 

6. 

„Termomodernizacj
a budynku 

użyteczności 
publicznej w 

Zawierciu - budynek 
fili Biblioteki 

Miejskiej” 

Gmina 
Zawiercie 

Działanie 4.3. 
- 

Efektywność 
energetyczna 
i odnawialne 

źródła 
energii w 

infrastruktur
ze publicznej 

i 

 
689 175,91 

zł 
 

555 744,92 zł 98 072,64 zł 35 358,35 zł 
04.04.2016

-
16.10.2020 

2018 – złożono 
do 

dofinansowania 
2019 – wniosek 
na etapie oceny 

formalnej 
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mieszkaniow
ej 

7. 

„Termomodernizacj
a budynku 

Przedszkola nr 1 w 
Zawierciu” 

Gmina 
Zawiercie 

Działanie 4.3. 
- 

Efektywność 
energetyczna 
i odnawialne 

źródła 
energii w 

infrastruktur
ze publicznej 

i 
mieszkaniow

ej 

892 652,61 
zł 

730 362,95 zł 
133 265,09 

zł 
29 024,57 zł 

14.09.2017
-

31.10.2019 

2018 – złożono 
do 

dofinansowania 
2019 – wniosek 
na etapie oceny 

formalnej 

8. 

„Termomodernizacj
a Szkoły 

Podstawowej nr 13 
w Zawierciu – 
Kromołowie” 

Gmina 
Zawiercie 

Działanie 4.3. 
- 

Efektywność 
energetyczna 
i odnawialne 

źródła 
energii w 

infrastruktur
ze publicznej 

i 
mieszkaniow

ej 

2 473 845,6
6 zł 

 
2 016 238,81 

zł 
 

355 806,85 
zł 

101 800,00 zł 
17.02.2017

-
31.10.2019 

2018 – złożono 
do 

dofinansowania 
2019 – wniosek 
na etapie oceny 

formalnej 

9. 

„Termomodernizacj
a budynków 
użyteczności 
publicznej w 

Zawierciu - budynek 
OSP przy ul. Olendry 

Gmina 
Zawiercie 

Działanie 4.3. 
- 

Efektywność 
energetyczna 
i odnawialne 

źródła 
energii w 

 
616 725,26 

zł 
 

483 079,83 zł 62 620,74 zł 71 024,69 zł 
24.04.2017

-
31.10.2019 

2018 – złożono 
do 

dofinansowania 
2019 – wniosek 
na etapie oceny 

formalnej 



90 
 

10 w Zawierciu – 
Blanowicach” 

infrastruktur
ze publicznej 

i 
mieszkaniow

ej 

10
. 

„Termomodernizacj
a budynków 
użyteczności 
publicznej w 

Zawierciu - budynek 
OSP przy ul. 

Kolorowej 41 w 
Zawierciu – 
Łośnicach” 

Gmina 
Zawiercie 

Działanie 4.3. 
- 

Efektywność 
energetyczna 
i odnawialne 

źródła 
energii w 

infrastruktur
ze publicznej 

i 
mieszkaniow

ej 

 
709 462,85 

zł 
 

559 448,64 zł 71 571,65 zł 78 442,56 zł 
24.04.2017

-
31.10.2019 

2018 – złożono 
do 

dofinansowania 
2019 – wniosek 
na etapie oceny 

formalnej 

11
. 

„Budowa instalacji 
odnawialnych 

źródeł energii w 
podregionie 

sosnowieckim – 
Irządze, Łazy, 

Poręba, Sosnowiec, 
Szczekociny, 
Zawiercie” 

Wnioskodaw
ca: 

Gmina 
Zawiercie 

 
Partnerzy: 

Irządze, Łazy, 
Poręba, 

Sosnowiec, 
Szczekociny, 

Działanie 4.1. 
- Odnawialne 

źródła 
energii 

 
70 959 960,

66 zł 
 

 
53 056 897,9

8 zł 
 

3 080 352,0
7 zł 

- 
01.07.2019

-
30.09.2020 

2018 – złożono 
do 

dofinansowania, 
w grudniu 
Wniosek  

pozytywnej 
ocenie formalnej 
2019 – w trakcie 

oceny 
merytorycznej 

(kolejne 
przesunięcie 

terminu oceny) 

12
. 

„Budowa 
zintegrowanych 

węzłów 

Gmina 
Zawiercie 

Działanie 4.5. 
- 

Niskoemisyjn

 
14 014 179,

87 zł 

9 681 907,01 
zł 

3 819 567,0
1 zł 

512 705,85 zł 
08.12.2017

-
31.12.2020 

2018 – złożono 
do 

dofinansowania, 
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przesiadkowych 
wraz z 

infrastrukturą 
Bike&Ride oraz 

wdrożenie systemu 
Dynamicznej 

Informacji 
Pasażerskiej (DIP) w 

Zawierciu” 

y transport 
miejski oraz 
efektywne 
oświetlenie 

 w grudniu 
wybrany do 

dofinansowania 
2019 - na etapie 

podpisywania 
Umowy o 

dofinansowanie 

13
. 

 
Kompleksowa 

termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych 
wielorodzinnych 
zlokalizowanych 

przy ul. Aptecznej 1 
i Leśnej 22 w 

Zawierciu 
 

Gmina 
Zawiercie 

Działania 4.3. 
Efektywność 
energetyczna 
i odnawialne 

źródła 
energii w 

infrastruktur
ze publicznej 

i 
mieszkaniow

ej  

2 068 755,1
3 zł 

1 759 000,00 
573 605,17 

zł 
309 755,13 zł 

 
 
01.06.2019

-
30.11.2019 

 
 

2018 – złożono 
do 

dofinansowania 
2019 - w trakcie 

oceny 
merytorycznej 
(po pozytywnej 

ocenie formalnej) 

14
. 

„Tajniki matematyki 
– kompleksowy 

program wsparcia 
uczniów II etapu 
edukacyjnego w 

Zawierciu” 

 
 
 
 

Gmina 
Zawiercie/ 
SP5, SP8, 

SP9/ Miejski 
Zespół 
Obsługi 

Ekonomiczn
o-

Działania 
11.1. 

Ograniczenie 
przedwczesn

ego 
kończenia 

nauki 
szkolnej oraz 
zapewnienie 

równego 
dostępu do 

dobrej 
jakości 

424380,00 381942,00 

42438,00 – 
wkład 
własny 

niefinansow
y 

- 
01.01.2018

-
31.12.2019 

W trakcie 
realizacji 
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Administracy
jnej Szkół 

edukacji 
elementarne
j, kształcenia 
podstawowe

go i 
średniego, 

poddziałania 
11.1.4. 

Poprawa 
efektywności 
kształcenia 
ogólnego. 

15
. 

„W baśniowej 
krainie liczb - 
kompleksowy 

program wsparcia 
uczniów I etapu 
edukacyjnego w 

Zawierciu” 

Gmina 
Zawiercie/ 
SP5, SP8, 

SP9/ Miejski 
Zespół 
Obsługi 

Ekonomiczn
o-

Administracy
jnej Szkół 

Ograniczenie 
przedwczesn

ego 
kończenia 

nauki 
szkolnej oraz 
zapewnienie 

równego 
dostępu do 

dobrej 
jakości 

edukacji 
elementarne
j, kształcenia 
podstawowe

go i 
średniego, 

poddziałania 
11.1.4. 

Poprawa 
efektywności 

339992,50 305993,25 

33999,25- 
wkład 
własny 

niefinansow
y 

- 
01.01.2018

-
31.12.2019 

W trakcie 
realizacji 
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kształcenia 
ogólnego. 

16
. 

Wsparcie ergonomii 
warunków pracy 

pracowników 
Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Spółka 
z o.o. w Zawierciu 
poprzez likwidację 

zdrowotnych 
czynników ryzyka i 

działania 
szkoleniowe. 

ZGK Spółka z 
o.o. 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województw
a Śląskiego 
na lata 2014-
2020 
(Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 
Regionalneg
o) Oś 
priorytetowa
: VIII. 
Regionalne 
kadry 
gospodarki 
opartej na 
wiedzy dla 
działania: 
8.3. Poprawa 
dostępu do 
profilaktyki, 
diagnostyki i 
rehabilitacji 
leczniczej 
ułatwiającej 
pozostanie w 
zatrudnieniu 
i powrót do 
pracy dla 

317 828,65 
zł 

279 689,21 zł 38 139,44 zł - 
01.03.2019

- 
31.12.2019 

Na etapie 
przygotowania 
dokumentacji 
aplikacyjnej 
Urząd 
Marszałkowski 
nie potrafił 
określić 
jednoznacznie 
podstawy 
prawnej 
przyznania 
pomocy. Podczas 
weryfikacji 
wniosku Urząd 
podjął decyzje o 
możliwym jedynie 
trybie -ścieżką de 
minimis. W ZGK 
Sp. z o.o. limit 
pomocy de 
minimis został w 
większości 
wyczerpany 
wsparciem 
Urzędu Pracy.  
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poddziałania: 
8.3.2. 
Realizowanie 
aktywizacji 
zawodowej 
poprzez 
zapewnienie 
właściwej 
opieki 
zdrowotnej 

17
. 

Stworzenie 
instalacji 

fermentacji 
metanowej 
w  Zakładzie 

Unieszkodliwiania 
Odpadów 

Komunalnych 
posiadającym status 

Regionalnej 
Instalacji 

Przetwarzania 
Odpadów 

Komunalnych w 
Zawierciu przy 

ul. Podmiejskiej. 

ZGK Spółka z 
o.o. 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województw
a Śląskiego 
na lata 2014-
2020 
(Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 
Regionalneg
o) Oś 
priorytetowa
: IV. 
Efektywność 
energetyczna
, odnawialne 
źródła 
energii i 
gospodarka 
niskoemisyjn
a dla 
działania: 

29  742 
630,00zł 

12 680 
415,00 zł 

17 062 
215,00 zł 

- 
01.02.2019

-
30.11.2021 

Wniosek 
pozytywnie 

przeszedł ocenę 
formalną. Ocena 

merytoryczna jest 
w trakcie. 



95 
 

4.1. 
Odnawialne 
źródła 
energii dla 
poddziałania: 
4.1.3. 
Odnawialne 
źródła 
energii. 

18
. 

Narodowy Program 
Rozwoju 
Czytelnictwa 

 
 
 

Gmina 
Zawiercie 

wspieranie w 
latach 2016–
2020 
organów 
prowadzącyc
h szkoły oraz 
biblioteki 
pedagogiczn
e w zakresie 
rozwijania 
zainteresowa
ń uczniów 
przez 
promocję i 
wspieranie 
czytelnictwa 
dzieci i 
młodzieży, w 
tym zakup 
nowości 
wydawniczyc
h 

 

40.000 zł 32.000 zł 8.000 zł -  
04.07.2018 
r.  
–
31.12.2018 
r. 
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19
. 

Niepodległa  
 
 

Gmina 
Zawiercie 

 

program 
dotacyjny 
wspiera 
działania 
o charakterz
e 
kulturowym, 
artystycznym
, 
edukacyjnym
, 
przygotowuj
ące do 
godnego 
celebrowani
a setnej 
rocznicy 
odzyskania 
przez Polskę 
niepodległoś
ci ze 
szczególnym 
uwzględnieni
em pamięci 
i tradycji 
regionalnej, 
lokalnej 
i rodzinnej 
wpisanej 
i tworzącej 
historię 
narodową 

14.563,41 
zł 

11.668 zł 2.895,41 zł - 
 

 
12.09.2018 
r.  
do 
30.11.2018
r. 
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20
. 

Aktywna Tablica  
 
 

Gmina 
Zawiercie 

rządowy 
program 
rozwijania 
szkolnej 
infrastruktur
y oraz 
kompetencji 
uczniów i 
nauczycieli w 
zakresie 
technologii 
informacyjno
-
komunikacyj
nych na lata 
2017-2019 
 

69.750 zł 55.800 zł 13.950 zł - 
 

 
17.05.2018 
r.  
do 
31.12.2018
r. 

 
 

21
. 

Lokalny Animator 
Sportu 

 
 
 
 

Gmina 
Zawiercie 

projekt jest 
systemowym 
rozwiązanie
m, którego 
głównym 
celem jest 
upowszechni
anie 
aktywności 
fizycznej i 
sportu wśród 
dzieci i 
młodzieży 
poprzez 
umożliwienie 

59.400 zł 29.700 zł 29.700 zł - 
 

 
01.03.2018 
r. 
do 
30.11.2018
r. 
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udziału w 
sportowych 
zajęciach 
pozalekcyjny
ch i 
pozaszkolnyc
h, 
dofinansowa
nych ze 
środków 
Funduszu 
Rozwoju 
Kultury 
Fizycznej, 
których 
dysponente
m jest 
Ministerstwo 
Sportu i 
Turystyki 
 

22
. 

Ze sportem za pan 
brat 

 
Gmina 

Zawiercie 

organizowani
e zajęć i 
wykonywani
e zadań z 
zakresu 
aktywności 
fizycznej 
.Gimnastyka 
korekcyjno-
kompensacyj
na 

1.500 zł 1.500 zł - - 01.02.2018 
– 
19.12.2018
r. 
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23
. 

Środki z rezerwy 
części oświatowej 
subwencji ogólnej 

Gmina 
Zawiercie 

środki 
przeznaczon
e na 
dofinansowa
nie 
wyposażenia 
szkół 
podstawowy
ch w pomoce 
dydaktyczne 
niezbędne 
do realizacji 
podstawy 
programowe
j z 
przedmiotów 
przyrodniczy
ch 

42.500 zł 42.500 zł 
 

   
rok 2018 

 

24
. 

Środki z rezerwy 
części oświatowej 
subwencji ogólnej 

Gmina 
Zawiercie 

środki 
przeznaczon
e na 
dofinansowa
nie 
doposażenia 
świetlic w 
sprzęt 
szkolny i 
pomoce 
dydaktyczne 
w 
gimnazjach 
publicznych, 
a od 1 

16.070 zł 16.070 zł -   
rok 2018 
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września 
2017 r. 
przekształco
nych w 
szkoły 
podstawowe 

25
. 

Środki z rezerwy 
części oświatowej 
subwencji ogólnej 

Gmina 
Zawiercie 

środki 
przeznaczon
e na 
dofinansowa
nie 
doposażenia 
pomieszczeń 
do nauki w 
gimnazjach 
publicznych, 
a od 1 
września 
2017 r. 
przekształco
nych w 
szkoły 
podstawowe 

76.210 zł 76.210 zł -   
rok 2018 

 

26
. 

„I etap - Rozwój 
usług społecznych 
na terenie miasta 
Zawiercie” 

Gmina 
Zawiercie: 
Miejski 
Ośrodek 
pomocy 
Społecznej w 
Zawierciu 
ul. 
Piłsudskiego 
47 

oś 
priorytetowa
: IX. 
Włączenie 
społeczne 
dla działania: 
9.2. 
Dostępne i 
efektywne 
usługi 

168 465,82 158 483,69  9982,13 – 
jako wkład 
własny do 
Projektu;  

+ 
1433,00 
odpis na 
ZFSS 
finansowany 
ze środków 

1050,00   (w 
tym : koszty 
bezpośrednie 
875,00  + 
175,00  
koszty 
pośrednie). 

01.01.2018 
r.  - 
31.01.2018 
r. 

Projekt był 
realizowany od 
stycznia 2017 r. do 
stycznia 2018 r. W 
ramach realizacji 
projektu „I Etap - 
Rozwój Usług 
Społecznych na 
terenie miasta 
Zawiercie” 
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społeczne i 
zdrowotne 
dla 
poddziałania: 
9.2.1. Rozwój 
usług 
społecznych i 
zdrowotnych 
- ZIT 

Gminy realizowane były 
takie formy 
wsparcia jak: 
usługi opiekuńcze 
dla osób 
niesamodzielnych
, usługi 
asystenckie dla 
osób 
niepełnosprawnyc
h, usługa 
teleopieki w 
formie terminali i 
zegarków GPS; 
usługa 
rehabilitanta i 
usługa 
pielęgniarki w 
miejscu 
zamieszkania 
chorego. Osoby 
niepełnosprawne 
mogły skorzystać 
również z 
wypożyczalni 
sprzętu 
rehabilitacyjno-
usprawniającego, 
w której to zostały 
odpowiednio 
przeszkolone w 
zakresie 
użytkowania 
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wypożyczonego 
sprzętu przez 
rehabilitanta. 
Ponadto 
odbywały się 
spotkania ze 
specjalistami 
m.in. 
psychologiem, 
dietetykiem czy 
też zajęcia z 
trenerem 
aquaareobiku. W 
ramach projektu 
realizowana byłą 
również 
rozszerzona oferta 
wsparcia dla 
dzieci 
uczęszczających 
na zajęcia 
świetlicowe. 

27
. 

Trwałość projektu „I 
etap - Rozwój usług 
społecznych na 
terenie miasta 
Zawiercie” 

Gmina 
Zawiercie: 
Miejski 
Ośrodek 
pomocy 
Społecznej w 
Zawierciu 
ul. 
Piłsudskiego 
47 

oś 
priorytetowa
: IX. 
Włączenie 
społeczne 
dla działania: 
9.2. 
Dostępne i 
efektywne 
usługi 
społeczne i 

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

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

135 204,00 
(środki 
własne 
Gmina 
Zawiercie) 

 01.02.2018 
r. - 
31.12.2019 
r.  

Trwałość projektu 
realizowana była 
od 1 lutego 2018 r. 
do 28 lutego 2019 
r. ze środków 
własnych Gminy 
Zawiercie. W 
ramach trwałości 
projektu „I Etap - 
Rozwój Usług 
Społecznych na 
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zdrowotne 
dla 
poddziałania: 
9.2.1. Rozwój 
usług 
społecznych i 
zdrowotnych 
- ZIT 

terenie miasta 
Zawiercie”, 
instytucją, która 
pokrywała koszty 
działań była 
Gmina Zawiercie. 
W ramach 
trwałości projektu 
realizowane były 
takie formy 
wsparcia jak: 
usługi opiekuńcze 
dla osób 
niesamodzielnych
, usługi 
asystenckie dla 
osób 
niepełnosprawnyc
h, usługa 
teleopieki w 
formie terminali i 
zegarków GPS; 
usługa 
rehabilitanta i 
usługa 
pielęgniarki w 
miejscu 
zamieszkania 
chorego. Osoby 
niepełnosprawne 
mogły skorzystać 
również z 
wypożyczalni 
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sprzętu 
rehabilitacyjno-
usprawniającego, 
w której to zostały 
odpowiednio 
przeszkolone w 
zakresie 
użytkowania 
wypożyczonego 
sprzętu przez 
rehabilitanta. W 
ramach trwałości 
projektu 
funkcjonowało 
także Centrum 
Usług 
Senioralnych, z 
którego usług 
mógł skorzystać 
każdy niezależnie 
od wieku. Tam też 
odbywały się 
cotygodniowe 
spotkania ze 
specjalistami z 
zakresu realizacji 
usług 
opiekuńczych nad 
chorym w domu, 
specjalistą ds. 
osób starszych jak 
i spotkania z 
psychologiem. 
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28
. 

„Rozwój usług 
społecznych na 
terenie Zawiercia - 
etap II” 

Gmina 
Zawiercie: 
Miejski 
Ośrodek 
pomocy 
Społecznej w 
Zawierciu 
ul. 
Piłsudskiego 
47 

oś 
priorytetowa
: IX. 
Włączenie 
społeczne 
dla działania: 
9.2. 
Dostępne i 
efektywne 
usługi 
społeczne i 
zdrowotne 
dla 
poddziałania: 
9.2.1. Rozwój 
usług 
społecznych i 
zdrowotnych 
- ZIT 

2 498 
783,11 

2 323 868,29 174 914,82  01.04.2019
-
31.03.2021 

Projekt stanowi II 
etap Rozwoju 
usług społecznych 
na terenie 
Zawiercia. 
Działania w 
projekcie dotyczą 
m.in. 
mieszkalnictwa 
wspomaganego 
dla osób z 
niepełnosprawno
ściami, usług 
opiekuńczych dla 
osób starszych i 
niesamodzielnych
, usług wsparcia 
rodziny. Sprawy 
związane z 
dokumentacją 
projektową były 
realizowane w 
2018 r.  
Okoliczności 
związane z 
przedłużającymi 
się pracami 
remontowymi 
mieszkań 
chronionych 
i wspomaganych, 
a tym samym 
zmiana daty 
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zakończenia 
realizacji projektu 
10.2.1 (oddanie 
budynku do 
użytku - listopad 
2019 r. ) 
powoduje 
konieczność 
zmiany okresu 
rozpoczęcia i 
realizacji projektu 
9.2.1. z 1 kwietnia 
2019 r. do 31 
marca 2021 r. na 1 
września 2019 r. 
do 31 sierpnia 
2021 r. Jednak na 
chwilę obecną nie 
ma oficjalnej 
informacji 
dotyczącej 
zaakceptowania 
zmiany terminu 
realizacji 
projektu.  
 

29
. 

"Wzmacnianie 
potencjału 
społeczno – 
zawodowego” na 
lata 2019-2020” 

Gmina 
Zawiercie: 
Miejski 
Ośrodek 
pomocy 
Społecznej w 
Zawierciu 

oś 
priorytetowa
: IX. 
Włączenie 
społeczne 
dla działania: 
9.1. Aktywna 

901 683,94 856 599,74 45 084,20  01.05.2019
-
31.07.2021 

Cele projektu 
"Wzmacnianie 
potencjału 
społeczno – 
zawodowego” na 
lata 2019-2020” 
jest ograniczenie 
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ul. 
Piłsudskiego 
47 

integracja 
dla 
poddziałania: 
9.1.1. 
Wzmacniani
e potencjału 
społeczno-
zawodowego 
społeczności 
lokalnych – 
ZIT 

obszarów 
wykluczenia 
społecznego na 
terenie miasta 
Zawiercie. Sprawy 
związane z 
dokumentacją 
projektową były 
realizowane w 
2018 r. W związku 
z przedłużającymi 
się pracami 
remontowymi 
mieszkań 
chronionych i 
wspomaganych, a 
tym samym 
zmiana daty 
zakończenia 
realizacji projektu 
10.2.1 (oddanie 
budynku do 
użytku - listopad 
2019 r. ), 
zwrócono się do 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
z zapytaniem 
dotyczącym 
konieczności 
przesunięcia 
terminu realizacji 
projektu. Na 
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chwilę obecną nie 
otrzymaliśmy 
informacji 
zwrotnej.  

30
. 

"Wzmacnianie 
potencjału 
społeczno – 
zawodowego” na 
lata 2020-2021 II 
etap. 

Gmina 
Zawiercie: 
Miejski 
Ośrodek 
pomocy 
Społecznej w 
Zawierciu 
ul. 
Piłsudskiego 
47 

oś 
priorytetowa
: IX. 
Włączenie 
społeczne 
dla działania: 
9.1. Aktywna 
integracja 
dla 
poddziałania: 
9.1.1. 
Wzmacniani
e potencjału 
społeczno-
zawodowego 
społeczności 
lokalnych – 
ZIT 

950 964,18 903 415,97 47 548,21  01.01.2020 
- 
31.12.2021 

Celem projektu 
"Wzmacnianie 
potencjału 
społeczno – 
zawodowego” na 
lata 2019-2020 – 
II etap” jest 
ograniczenie 
wykluczenia 
społecznego na 
terenie miasta 
Zawiercie. Sprawy 
związane z 
dokumentacją 
projektową były 
realizowane w 
2018 r.  

31
. 

Narodowy Program 
Rozwoju 
Czytelnictwa 
Priorytet 1 – Zakup 
nowości 
wydawniczych do 
bibliotek 
publicznych 

Miejska i 
Powiatowa 
Biblioteka 
Publiczna w 
Zawierciu 

Zakup 
nowości do 
biblioteki 

 
 

96750,00 

 
 

38700,00 

58050,00 - 
01.01.2018
-
30.11.2018 

zrealizowany 

32
. 

„Poprawa 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy na 

Rejonowe 
Przedsiębior
stwo 

Konkurs nr 
2018.1 

 
 

16937,10 

 
 

10162,20 
6774,90 - - 

Wniosek 
odrzucony w 
Centrum 
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stanowisku 
Elektromonter” 

Wodociągów 
i Kanalizacji 
Sp. z o.o. 

Dofinansowa
nie działań 
płatnika 
składek na 
poprawę 
bezpieczeńst
wa i higieny 
pracy. 

Dofinansowania 
Płatników w 
Oddziale Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych w 
Bydgoszczy 

33
. 

„Budowa 
infrastruktury do 
produkcji energii 
pochodzącej z 
odnawialnych 
źródeł- system 
paneli 
Fotowoltaicznych o 
mocy 34,72 kWp” 

Rejonowe 
Przedsiębior
stwo 
Wodociągów 
i Kanalizacji 
Sp. z o.o. 

Poddziałanie 
4.1.3 
Odnawialne 
źródła 
energii- 
konkurs RPO 
WSL na lata 
2014-2020 

 
 
 

178350,00 

 
 
 

145000,00 
33350,00 - 2019 

Wniosek 
przeszedł ocenę 
formalną, 
aktualnie jest na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

34
. 

Profilaktyka 
zdrowotna dzieci 

realizowana                 
w trakcie wyjazdu 

śródrocznego w 
roku szkolnym 

2017/2018. 
 

Gmina 
Zawiercie 

/Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 

Środowiska                 
w 

Katowicach 

Profilaktyka 
wraz z 

edukacją 
ekologiczną, 
realizowana 

w trakcie 
wyjazdów 

śródrocznych 
na tzw. 
zielone 
szkoły 

 
 
 

436 513,00 

 
 
 

67 420,00 

369 093,00  
01.05.2018

-
30.06.2018 

 

35
. 

Modernizacja 
basenu         i jego 

infrastruktury 
technicznej 

Gmina 
Zawiercie 

/Ministerstw
o Sportu               

i Turystyki 

PROGRAM 
ROZWOJU 
LOKALNEJ 

INFRASTRUK

 
 

1 883 
706,09 

 
 

621 623,01 
1 262 

083,08 
 

Listopad 
2018 

 
 
Brak 
dofinansowania 
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zlokalizowanej                      
w Zawierciu 
przy Szkole 

Podstawowej   Nr 1 

TURY 
SPORTOWEJ 

36
. 

Wyposażenie dla 
rozbudowywanego 

Żłobka Miejskiego w 
Zawierciu przy ul. 
Marszałkowskiej 

28C 

Gmina 
Zawiercie/ 

Urząd 
Marszałkows

ki 
Województw

a Śląskiego 

Konkurs 
RPSL.08.01.0
3-IZ.01-24-

238/18 

 
 

369 525,00 

 
 

310 160,00 
59 365,00  

IV kwartał 
2019 

 
 
Brak 
dofinansowania 

37
. 

„Bezpieczne 
Zawiercie etap IV–
Budowa sytemu 
identyfikacji tablic 
rejestracyjnych na 
terenie miasta” 

Gmina 
Zawiercie 
Straż 
Miejska/ 
Biuro 
Zarządzania 
Kryzysowego 
i Spraw 
Obronnych 

„Razem 
Bezpieczniej” 

 
 
125 000,00 

 
 
100 000,00 

25 000,00  

 
1.03.2019-
15.12.2019 

 
 
Brak 
dofinansowania 

38
. 

„Czym skorupka za 
młodu 
nasiąknie...czyli 
Bezpieczne 
Zawiercie dzieciom” 

Gmina 
Zawiercie 
Straż 
Miejska/ 
Biuro 
Zarządzania 
Kryzysowego 
i Spraw 
Obronnych 

„Razem 
Bezpieczniej” 

 
36 980,00 

 
29 584,00 

7 396,00  

 
1.03.2019 -
15.12.2019 

 
 
Brak 
dofinansowania 
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Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 

Na terenie miasta obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zawiercia, przyjęte uchwałą Nr XXXVIII/349/13 Rady Miejskiej w Zawierciu  

z dnia 7 sierpnia 2013 r., zmienione uchwałą Nr LVII/523/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 maja 

2018 r.   

 
W oparciu o kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą Nr LVII/523/18 Rady 
Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany studium w 2018 r.: 

a) zostały sporządzone trzy miejscowe plany, w tym:  
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego 
przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem, uchwalony uchwałą                               Nr LXI/557/18 Rady 
Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 3 września 2018 r. 
poz. 5334); 
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego  
w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej, uchwalony uchwałą                               Nr III/18/18 Rady 
Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. 
poz. 345); 
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych 
przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego, uchwalony uchwałą                               Nr III/19/18 Rady 
Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. 
poz. 391); 

b) przygotowany został projekt uchwały w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część 
południowo-zachodnia i śródmieście – etap II (projekt uchwały nie został przedłożony Radzie 
Miejskiej do uchwalenia). 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Zestawienie tabelaryczne obrazujące stan realizacji uchwał Rady Miejskiej, jakie  tut. Wydział przedłożył Radzie Miejskiej w roku 2018 r. 
 
 
 

LP. NUMER UCHWAŁY, 
DATA PODJĘCIA 

NAZWA 
(CZEGO DOTYCZY) 

PUBLIKACJA                    
W DZIENNIKU 
URZĘDOWYM 

WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO 

POWIERZCHNIA 
OBSZARU, 
KTÓREGO 
DOTYCZY  

UCHWAŁA 

STAN REALIZACJI 

 
1. 

 
Uchwała Nr LII/499/18 
Rady Miejskiej w 
Zawierciu z dnia 
28.03.2018r. 

 
w sprawie: 
miejscowego plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta Zawiercie 
dla obszarów 
obejmujących 
część południowo-
zachodnią i 
śródmieście - etap 
II 

 
Dziennik Urz. 
Województwa 
Śląskiego z dnia 
11 kwietnia  
2018 r. poz. 2575 

 
741,67 ha 

 
Uchwalenie miejscowego planu jest etapem kończącym 
procedurę planistyczną, dotyczącą opracowania miejscowego 
planu dla wskazanego obszaru i realizacją uchwały intencyjnej 
Nr XLI/398/13 Rady Miejskiej w Zawierciu  z dnia 30.10.2013 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla 
obszarów obejmujących część południowo- zachodnią i 
śródmieście. 
 

 
2. 

 
Uchwała Nr LIV/507/18 
Rady Miejskiej w 
Zawierciu z dnia 
25.04.2018 r.  

 
w sprawie 
przystąpienia do 
sporządzenia 
miejscowego 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta Zawiercie 
dla obszaru 
położonego 
w rejonie                    

 
- 

 
2,60 ha 

 
Przedłożona uchwała była uchwałą intencyjną  w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla 
obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej. 
Niniejsza uchwała została zrealizowana w 2018 r. poprzez 
uchwalenie  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego 
w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej (poz. 8 w tabeli). 
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ul. Blanowskiej                        
i ul. Wapiennej 
 

 
3. 

 
Uchwała Nr 
LVII/523/18 
Rady Miejskiej w 
Zawierciu 
z dnia 30.05.2018 r. 
 

 
w sprawie: zmiany 
studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta Zawiercie 

 
- 

 
cały obszar 
miasta 

 
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zawiercie stanowi dokument wyjściowy 
do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  
Stan realizacji studium, po jego zmianie, zawiera Załącznik nr 2 
do pisma przewodniego znak  WZP.0643.6.2019.EN  z dnia 14 
marca 2019 r. 
 
 
 

 
4. 

 
Uchwała Nr LIX/538/18 
Rady Miejskiej w 
Zawierciu 
z dnia 27.06.2018 r. 
 

 
w sprawie: 
przystąpienia do 
sporządzenia 
zmiany części 
tekstowej 
miejscowego plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta Zawiercie 
dla obszarów 
obejmujących 
część południowo-
zachodnią i 
śródmieście - etap 
II 

 
- 

 
- 

 
Na podstawie przedmiotowej uchwały intencyjnej, w 
październiku 2018 r. przygotowano projekt uchwały w sprawie  
zmiany części tekstowej miejscowego plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących 
część południowo-zachodnią i śródmieście - etap II. 
Projekt uchwały nie został  przedłożony Radzie Miejskiej do 
uchwalenia.  
 
 

 
5. 

 
Uchwała Nr LXI/557/18 
Rady Miejskiej w 

 
w sprawie: 
miejscowego 

 
Dziennik Urz. 
Województwa 

 
6,6169 ha 

 
Uchwalenie miejscowego planu jest etapem kończącym 
procedurę planistyczną, dotyczącą opracowania miejscowego 
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Zawierciu z dnia 
29.08.2018r. 

planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta Zawiercie 
dla kompleksu 
hotelowego przy                
ul. Mrzygłodzkiej, 
wraz z otoczeniem 
 

Śląskiego z dnia 3 
września 2018 r. 
poz. 5334 

planu dla wskazanego obszaru i realizacją uchwały intencyjnej 
Nr XLII/382/17 Rady Miejskiej w Zawierciu  z dnia 28.06.2017 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla 
kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z 
otoczeniem. 

 
6. 

 
Uchwała Nr LXI/558/18 
Rady Miejskiej w 
Zawierciu z dnia 
29.08.2018r. 

 
w sprawie: oceny 
aktualności 
studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta Zawiercia 
oraz miejscowych 
planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 
- 

 
- 

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego podlegają okresowej ocenie aktualności.  

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu                            i zagospodarowaniu przestrzennym, 

prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o 

których mowa w art. 32 ust. 1 tej ustawy co najmniej raz w 

czasie kadencji rady. Rada Miejska podejmuje uchwałę w 

sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w 

przypadku uznania ich za nieaktualne, podejmuje działania 

zmierzające do ich zmiany (art. 32 ust. 2 cytowanej ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Rada Miejska odrębnymi uchwałami przystąpi do aktualizacji 

miejscowych planów wskazanych w uchwale  jako nieaktualne 

w zakresie wymogów wynikających z obowiązujących 

przepisów ustawy  o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niezgodne z polityką 

przestrzenną gminy oraz tych uznanych za częściowo 

nieaktualne w zakresie wymogów wynikających z 
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obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu                                 i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz częściowo niezgodne z 

polityką przestrzenną gminy. 

 

 
 

 
7. 

 
Uchwała Nr 
LXII/575/18 Rady 
Miejskiej w Zawierciu z 
dnia 26.09.2018r. 

 
w sprawie: 
miejscowego 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta Zawiercie 
dla obszarów 
położonych przy 
ulicach: Bema, 
Smuga, 
Wyspiańskiego 
 

 
Dziennik Urz. 
Województwa 
Śląskiego z dnia 5 
października               
2018 r. poz. 6161 

 
52,942 ha 

 
Stwierdzenie nieważności uchwały – rozstrzygnięcie nadzorcze                             
Nr IFIII.4131.1.87.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 02.11.2018 
r.  (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 07.11.2018 r. poz. 6986). 
W związku z ww. rozstrzygnięciem nadzorczym, wykonawca 
projektu planu wprowadził poprawki do projektu planu i projekt 
planu został ponownie przedłożony do uchwalenia Radzie 
Miejskiej (poz. 9 w tabeli)  

 
8. 

 
Uchwała Nr III/18/18 
Rady Miejskiej w 
Zawierciu z dnia 
27.12.2018r. 

 
w sprawie: 

miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta Zawiercie 

dla obszaru 

położonego w 

rejonie                               

ul. Blanowskiej 

i ul. Wapiennej 
 

 
Dziennik Urz. 
Województwa 
Śląskiego z dnia 
10 stycznia  2019 
r. poz. 345 

 
2,60 ha 
 

 
Uchwalenie miejscowego planu jest etapem kończącym 
procedurę planistyczną, dotyczącą opracowania miejscowego 
planu dla wskazanego obszaru i realizacją uchwały intencyjnej 
LIV/507/18 Rady Miejskiej                           w Zawierciu z dnia 
25.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej i ul. 
Wapiennej. 
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9. 

 
Uchwała Nr III/19/18 
Rady Miejskiej w 
Zawierciu z dnia 
27.12.2018r. 

 
w sprawie: 
miejscowego 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta Zawiercie 
dla obszarów 
położonych przy 
ulicach: Bema, 
Smuga, 
Wyspiańskiego 

 
Dziennik Urz. 
Województwa 
Śląskiego z dnia 
11 stycznia   
2019 r. poz. 391 

 
52,942 ha 

 
Uchwalenie miejscowego planu jest etapem kończącym 
procedurę planistyczną, dotyczącą opracowania miejscowego 
planu dla wskazanego obszaru i realizacją uchwały intencyjnej 
Nr XLVII/422/17 Rady Miejskiej                           w Zawierciu z dnia 
26.10.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, 
Wyspiańskiego. 
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Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Działania Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sprowadzają się do 

prowadzenia zadań powierzonych na podstawie porozumienia w sprawie przekazania zadań  

i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii zawartego w dniu 24 stycznia 2001 r.  

w Zawierciu pomiędzy Zarządem Powiatu Zawierciańskiego a Zarządem Miasta Zawiercia (Dz. Urz. Woj. 

Śl. Nr 9 z 2001 r. poz.119), Aneksu Nr 1 z dnia 22 września 2010 r. zawartego pomiędzy Zarządem 

Powiatu Zawierciańskiego a Prezydentem Miasta Zawiercie do ww. porozumienia z późniejszymi 

zmianami.   

Zadania wydziału w roku 2018 polegały na prowadzeniu gminnego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, w tym:  

a) prowadzenie dla obszaru jednostki ewidencyjnej Zawiercie:  

– ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków,    

– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych gesut,  

– gleboznawczej klasyfikacji gruntów,  

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie rejestru cen i wartości, szczegółowych osnów   

   ewidencyjnych,  

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 

1:2000, 1:5000 ( mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze);  

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;  

3) zakładanie osnów szczegółowych;  

4)przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map  

i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;  

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

Ponadto Wydział realizował zadania własne tj.: 

1) ustalanie numerów porządkowych (adresów) budynków. 

2) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) w systemie informatycznym. 

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie nadawania nazw ulic  

i placów i dróg wewnętrznych w mieście Zawierciu. 

4) rozgraniczanie nieruchomości. 
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest gminną jednostką realizującą zadania w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy oraz administrowania wspólnotami mieszkaniowymi. 

DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU ZA LATA 2017 i 2018 
 
W poniższych tabelach przedstawiono stan zasobu mieszkaniowego miasta Zawiercia na dzień  
31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. 
 
Tab. 1. Budynki i lokale stanowiące w 100% własność miasta Zawiercia. 
 

 Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2018 r. 

Ilość budynków 137 138 

Ilość lokali mieszkalnych 1727 1767 

Powierzchnia (m2) 73.899,32 75.489,23 

 
Zmiany powierzchni w 2018 r. : 
- Rynek 16 – Przekazanie całego budynku do MOPS (- 1 budynek, - 6 mieszkań, - 284,93 m2) 
- Niedziałkowskiego 16 : podział mieszkania + 1 mieszkanie  
- Niedziałkowskiego 25 : połączenie dwóch mieszkań – 1 mieszkanie 
- Westerplatte 8/6 pomiar – 5,89 m2  
- Amatorska 3 wyburzenie : (- 1 budynek, - 14 mieszkań, - 573,00 m2) 
- OPG 32 + 1 budynek, + 20 mieszkań, + 816,05 m2 

- OPG 34 + 1 budynek, + 20 mieszkań, + 816,07 m2 
- OPG 36 + 1 budynek, + 20 mieszkań, + 814,81 m2 
- Piłsudskiego 32/7 likwidacja lok. użytk. wydzielonego z części lok. miesz. + 3,00 m2 

- Marszałkowska 18/4 pomiar + 3,80 m2  
 
Tab. 2. Budynki i lokale mieszkalne stanowiące przedmiot współwłasności 
 

Wyszczególnieni
e 

Budynki Wspólnot 
Mieszkaniowych w 

zarządzie ZGM 

Budynki Wspólnot 
Mieszkaniowych w 
obcym zarządzie, w 

których Gmina posiada 
lokale mieszkalne 

 
 Budynki stanowiące 

100% własność Gminy 

 Stan na 
31.12.201

7 r. 

Stan na 
31.12.201

8 r. 

Stan na 
31.12.201

7 r. 

Stan na 
31.12.201

8 r. 

Stan na 
31.12.201

7 r. 

Stan na 
31.12.201

8 r. 

Ilość budynków 
wspólnot 

31 / 29* 30 / 28* 55 56 137 138 

Pow. gminna 
(m2) 

12.271,87 11.900,49 15.360,10 15.734,48 46.267,35 47.854,26 

Ilość lokali 
mieszkalnych 

264  
w tym:  
1 lokal 

socjalny 

254 
w tym:  
1 lokal 

socjalny 

371  
w tym :  
3 lokale 
socjalne 

381 
w tym :  
3 lokale 
socjalne 

 

1092 
w tym :  

186 lokali 
socjalnych 

1132 
w tym :  

191 lokali 
socjalnych 

* dwie wspólnoty dwubudynkowe 
 
Łącznie na dzień 31.12.2018 r. w zarządzie ZGM pozostawało 168 budynków, w których znajduje się 
1386 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 59.754,75 m2.Ponadto Gmina posiada 381 lokali 
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mieszkalnych o łącznej powierzchni 15.734,48 m2 w 56 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 
będących w obcym zarządzie. 
W 2018 r. ZGM zaprzestał administrowanie budynkami : 
 
- 02.01.2018 r. – Rynek 16 – 6 lokali gminnych – pow. 284,93 m2 (przekazanie budynku do MOPS 
Zawiercie) 
- 31.10.2018 r. – Amatorska 3 – 14 lokali gminnych – pow. 573,00 m2 (wyburzenie budynku) 
- 01.12.2018 r. – Paderewskiego 23a – 10 lokali gminnych – pow. gminna 374,38 m2 (zmiana 
administratora budynku – obcy zarząd) 
 
W 2018 r. ZGM przejął w administrowanie trzy nowo wybudowane budynki : 
- Obrońców Poczty Gdańskiej 32 – 20 lokali gminnych, pow. 816,05 m2 
- Obrońców Poczty Gdańskiej 34 – 20 lokali gminnych, pow. 816,07 m2 
- Obrońców Poczty Gdańskiej 36 – 20 lokali gminnych, pow. 814,81 m2 
 
Tab. 3. Ilość orzeczonych wyroków sądowych orzekających eksmisję z prawem do lokalu socjalnego wg 
dysponenta lokali wg stanu na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.. 
 

Dysponent 
lokalu 

Struktura rodziny (ilość osób) 

1 2 3 

 31.12. 
2017 r. 

31.12. 
2018 r. 

31.12. 
2017 r. 

31.12. 
2018 r. 

31.12. 
2017 r. 

31.12. 
2018 r. 

ZGM 12 - 10 - 13 - 

 

Dysponet 
lokalu 

Struktura rodziny (ilość osób) Razem 

4 5 6 i więcej 

 31.12. 
2017 

r. 

31.12. 
2018 r. 

31.12. 
2017 r. 

31.12. 
2018 r. 

31.12. 
2017 r. 

31.12. 
2018 r. 

31.12. 
2017 r. 

31.12. 
2018 r. 

ZGM 8 1 4 - 5 - 52 1 

 
Na koniec 2018 r. pozostało do realizacji 7 eksmisji z roku 2017 oraz 1 eksmisja z roku 2018 – dot. 
eksmisji z prawem do lokalu socjalnego. 
W roku 2018 uzyskaliśmy 5 wyroków eksmisyjnych, z których 1 został wykonany, ponadto wykonano 
8 eksmisji z wyroków z lat poprzednich. 
Uzyskano również 6 wyroków nakazowych o zapłatę. 
Równocześnie w roku 2018 wydano w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie świadczenia 
pieniężnego 16 postanowień o umorzeniu wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji (wyroki dot. 
lat poprzednich). 
 
Tab. 4. Ilość lokali socjalnych w latach 2017 – 2018. 
. 

Ilość 31.12.2017  31.12.2018 

Ilość mieszkań gminnych  
w tym : 

 
Ilość lokali socjalnych 

1727 
 
 

190 

1767 
 
 

195 

℅ udział 
 

lokali socjalnych 
11,00 

 
11,04 
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Tab. 5. Prognoza dotycząca wielkości zasobu miasta z uwzględnieniem sprzedaży i pozyskaniu 
nowych lokali. 
 

Wyszczególnienie Lata 

Plan  
2018 

Wykonanie na 
31.12.2018 r. 

2019 2020 2021 

Liczba lokali w 
mieszkan. zasobie 
miasta Zawiercia 

w tym : ilość lokali 
socjalnych 

***1736 
 

 
198 

1767 
 

 
195 

 

1736 
 

 
201 

1736 
 

 
203 

****1792 
 

 
205 

% udział lokali 
socjalnych 

11,41 11,04 11,58 11,69 11,44 

 
W roku 2018 dodano 60 nowo powstałych mieszkań przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, odjęto 14 
mieszkań wyburzonego budynku przy ul. Amatorskiej 3, odjęto 6 mieszkań budynku przy ul. Rynek 16, 
który został przekazany do MOPS. 
 
*** w roku 2021 ujęto 40 nowo powstałych lokali mieszkalnych w 2 budynkach przy ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej oraz 16 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Bohaterów Westerplatte. 
 
Tab. 6.  Ilość pomieszczeń tymczasowych w latach 2017 i 2018. 
 

Wyszczególnienie 31.12.2017 
 

31.12.2018  

Liczba pomieszczeń 
tymczasowych 

17 16 

 
Tab. 7. Przewidywana ilość pomieszczeń tymczasowych w latach 2017 – 2021. 
 

 
Stan techniczny budynków 
 
W roku 2018 przeprowadzono modernizację budynku wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 35  
w Zawierciu, która polegała na : 
 
- wymianie stolarki okiennej 
- dociepleniu ścian zewnętrznych 
- malowaniu klatek schodowych 
- wykonaniu remontu pokrycia dachowego. 
 
Tab. 8. Struktura wiekowa budynków 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 

 Plan Wykonanie 
na 

31.12.2017 
r. 

Plan Wykonanie 
na 

31.12.2018 
r. 

Plan Plan Plan 

Liczba 
pomieszczeń 

tymczasowych 
16 17 19 16 22 25 28 
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Rok 

Wybudowane do 1939 r. 
 

Wybudowane w latach 
1940 – 1959  

Wybudowane w latach 
1960 – 1979 

 Pla
n 

Stan na 
31.12.20

17r. 

Stan na 
31.12.20

18r. 

Pla
n 

Stan na 
31.12.20

17r. 

Stan na 
31.12.20

18r. 
 

Pla
n 

Stan na 
31.12.20

17r. 

Stan na 
31.12.20

18r. 
 

Ilość 
budynk

ów 
gminny

ch 

11
9 

119 117 - - - 2 2 2 

Ilość 
budynk

ów 
wspóln

ot 

1 1 1 18 15 15 14 13 12 

Razem 
12
0 

120 118 18 15 15 16 15 14 

 
 
 

Rok 
Wybudowane w latach  

1980 – 1999 
Wybudowane po 2000 r. Razem 

 
Pla
n 

 

Stan na 
31.12.20

17r. 

Stan na 
31.12.20

18r. 

Pla
n 
 

Stan na 
31.12.20

17r. 

Stan na 
31.12.20

18r. 

Pla
n 

 

Stan na 
31.12.20

17r. 

Stan na 
31.12.20

18r. 

Ilość 
budynk

ów 
gminny

ch 

- - - 16 16 19 
13
7 

137 138 

Ilość 
budynk

ów 
wspóln

ot 

- - - 2 2 2 35 31 30 

Razem - - - 18 18 21 
17
2 

168 168 

* -  sporządzone w oparciu o KOB 
Rok 2018: 
Wybudowane do 1939 : 
Gmina: było 119 jest 117 (-Amatorska 3, - Rynek 16) 
Wybudowane w latach 1960 – 1979 : 
wspólnoty : było 13, jest 12 ( - Paderewskiego 23a ) 
Wybudowane po 2000 :  
Gmina : było 16 jest 19 ( + 3 budynki Obrońców Poczty Gdańskiej  ) 
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Tab. 9.  Stan techniczny budynków  / *  ( sporządzony w oparciu o zapisy   ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. –  Prawo budowlane,  z późniejszymi zmianami ) 
 

Stan 
budynkó
w 

dobry  średni  dostateczny dopuszczający nieodpowiedni 

 

P
la

n
 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
7

 
St

an
 n

a 

3
1

.1
2

.2
0

1
8

  
P

la
n

 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
7

  
St

an
 n

a 
3

1
.1

2
.2

0
1

8
   

P
la

n
 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1

7
  

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1

8
  

 

P
la

n
 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
7

  
St

an
 n

a 
3

1
.1

2
.2

0
1

8
  

 
P

la
n

 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
7

  
St

an
 n

a 
3

1
.1

2
.2

0
1

8
  

 

Ilość bud. 
gminnych 

24 25 28 96 95 95 15 15 14 1 1 1 1 1 0 

Ilość bud. 
wspól. 

10 
14 

 
14 24 16 15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
Razem 

 
34 39 42 

12
0 

11
1 

11
0 

16 16 15 1 1 1 1 1 0 

*  dobry stan    – elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń nie zachodzi 
potrzeba remontu budynków  
 średni stan   – elementy budynku wykazują nieznaczne cechy zużycia w najbliższym czasie (do 2 lat) 
zajdzie    potrzeba dokonania remontów ( wymiany ) co najmniej jednego z elementów budynku 
dostateczny stan    – w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające 
bezpieczeństwu ludzi lub mienia istnieje pilna potrzeba wykonania remontów w bieżącym roku   
( wymiany ) co najmniej jednego   
dopuszczający stan   - w elementach budynku występują uszkodzenia lub ubytki, mogące stwarzać 
zagrożenie  bezpieczeństwa ludzi lub mienia istnieje pilna potrzeba wykonania remontów ( wymiany )                  
co najmniej jednego  w  trybie  pilnym    
nieodpowiedni stan -  w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, powodujące zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia , budynek należy wyłączyć z użytkowania 
 
Rok 2018 : 
Stan dobry : gmina było 25, jest 28 ( + 3 budynki Obrońców Poczty Gdańskiej  ) 
                    wspólnoty było 14, jest 14 (- Paderewskiego 23a, + Szymańskiego 15  )                                                          
Stan średni : gmina było 95, jest 95 ( + 11 Listopada 35, - Rynek 16) 
           wspólnoty było 16 jest 15 ( - Szymańskiego 15 ) 
Stan dostateczny : gmina było 15 jest 14 ( - 11 Listopada 35 ) 
Stan nieodpowiedni : gmina było 1 jest 0 ( - Amatorska 3) 
 
Tab. 10.  Sposób ogrzewania budynków 
 

 
Ilość 

C.O. gazowe C.O. z sieci TAURON Piece węglowe 

Pla
n 

Stan na 
31.12.20

17r. 

Stan na 
31.12.20

18r. 

Pla
n 

Stan na 
31.12.20

17r. 

Stan na 
31.12.20

18r. 
 

Pla
n 

Stan na 
31.12.20

17r. 

Stan na 
31.12.20

18r. 
 

Ilość 
budynk

ów 
gminny

ch 

24 25 28 3 3 3 
11
0 

109 107 

http://www.prawo.pl/dz-u-akt/-/dokument/Dz.U.2016.290/16796118/2015957
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Ilość 
budynk

ów 
wspóln

ot 

1 1 1 26 23 22 8 7 7 

Razem 25 26 29 29 26 25 
11
8 

116 114 

 
Rok 2018 : 
CO gazowe : gmina było 25, jest 28 (+ 3 budynki Obrońców Poczty Gdańskiej ) 
CO z sieci Tauron : wspólnoty było 23, jest 22 ( - Paderewskiego 23a /obcy zarząd/) 
Piece węglowe : gmina było 109, jest 107 (- Amatorska 3/wyburzenie/ , - Rynek 16 /przekazanie do 
MOPS/) 
 
Tab. 11. Rodzaj pokrycia dachowego  

 
 

 
Ilość 

 
 
 

Dachówka ceramiczna 
 

Płyta azbestowa 
 

Płyta falista bituwal 

P
la

n
 

  

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1

7
 r

. 

  
St

an
 n

a 

3
1

.1
2

.2
0

1
8

 r
. 

P
la

n
 

  

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
7

r.
 

 
St

an
 n

a 

3
1

.1
2

.2
0

1
8

 r
. 

 
P

la
n

 
  

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1

7
r.

 
  

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
8

 r
. 

 

Budynki 
gminne 

2 2 2 0 0 0 4 4 4 

Budynki 
wspólnot 

0 0 0 3 0 0 4 4 4 

Razem 2 2 2 3 0 0 8 8 8 

 
Rok 2018 : 
 

Ilość 
 
 
 
 
 
 

Papa asfaltowa Papa termozgrz. 
Gont bitum. 

 
Blacha 

P
la

n
 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

. 

2
0

1
7

 r
. 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

. 
2

0
1

8
 r

. 
P

la
n

 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
7

 

r.
 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
8

 
r.

 

P
la

n
 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
7

 

r.
 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

. 
2

0
1

8
 r

. 

  
P

la
n

 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
7

 

r.
 

St
an

 n
a 

 
3

1
.1

2
.2

0
1

8
 

r.
   

Budynki 
gminne 

102 98 96 12 16 16 14 14 17 3 3 3 

Budynki 
wspólnot 

11 9 9 9 9 8 4 4 4 4 5 5 

Razem 110 107 105 24 25 24 18 18 21 7 8 8 

Stan 
techniczny 

Dobry  Średni  Zły  

P
la

n
 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
7

 r
. 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

. 

2
01

8
 r

. 
 

P
la

n
 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1

7
 r

. 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

. 
2

01
8

 r
. 

  
P

la
n

 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

.2
0

1
7

 r
. 

St
an

 n
a 

3
1

.1
2

. 

2
01

8
 r

. 
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Papa asfaltowa : gmina było 98, jest 96 (- Kijowska 8, - Amatorska 3 ) 
Papa termozgrz. : gmina było 16, jest 16 (+ Kijowska 8, - Rynek 16 ) 
                              wspólnoty było 9 jest 8 ( - Paderewskiego 23a ) 
Gont bitumiczny : było 14 jest 17 ( + 3 budynki Obrońców Poczty Gdańskiej  ) 

 
Stan techniczny dachów   
Rok 2018 :  
Stan dobry : gmina było 62 , jest 67 (+ Kijowska 8, + 11 listopada 35, + 3 budynki Obrońców Poczty 
Gdańskiej) 
                     wspólnoty : było 14, jest 13 ( - Paderewskiego 23 a) 
Stan średni : gmina było 59 , jest 57 (- 11 Listopada 35 , - Rynek 16)        
Stan zły : gmina było 16, jest 14 ( - Kijowska 8, - Amatorska 3) 
                 
Tab. 12  Termomodernizacje  budynków  
 

Rok 2017 2018 

Ilość budynków 
w ramach 
WFOŚiGW 

plan Wykonanie na 
31.12.2017 r. 

plan Wykonanie na 
31.12.2018 r. 

2 1 2 0 

 
Rok 2018  
W planie przyjęto wykonanie termomodernizacji dwóch budynków jednakże ze względów finansowych 
nie przeprowadzono żadnej termomodernizacji. 
Wykonano modernizację budynku przy ul. 11 Listopada 35 w Zawierciu ze środków ujętych w planie 
inwestycji ( dotacja z Gminy Zawiercie ) + środki własne ZGM. 
 
Tab. 13   Uciepłownienie budynków   
 

Rok 2017 2018 

Ilość budynków 
w ramach 
WFOŚiGW 

plan Wykonanie na 
31.12.2017 r. 

plan Wykonanie na 
31.12.2018 r. 

2 1 2 0 

 
 
Rok 2018 
W planie przyjęto wykonanie uciepłowienia dwóch budynków jednakże ze względów finansowych nie 
przeprowadzono wykonania uciepłowienia budynków. 
 
Tab. 14   Opracowanie dokumentacji technicznej   
 

Ilość 
budynków 
gminnych 

59 62 67 

73 
winno 

być   
58 

74  
winno 

być  
59 

57 20 16 14 

Ilość 
budynków 
wspólnot 

11 14 13 11 9 9 13 8 8 

Razem 70 76 80 

84 
winno 

być  
69 

83 
winno 

być  
68 

66 33 24 22 
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Rok 2017 2018 

Ilość budynków  
plan 

Wykonanie na 
31.12.2017 r. 

plan 
Wykonanie na 
31.12.2018 r. 

4 2 4 3 

 
Rok 2018 
Wykonano następujące projekty : 
1. zaktualizowano projekt wykonawczy termomodernizacji budynku przy ul. Aptecznej 1  
w Zawierciu. Opracowanie polegało na : 
2. zaktualizowano audyt energetyczny dla budynku przy ul. Leśnej 22 w Zawierciu 
3.  zaktualizowano audyt energetyczny dla budynku przy ul. Aptecznej 1 w Zawierciu. 
 
Tab. 15   Wyburzenia budynków  
 

Rok 2017 2018 

Ilość budynków  plan Wykonanie na 
31.12.2017 r. 

plan Wykonanie na 
31.12.2018 r. 

1 1 - 1 

 
Rok 2018 
Wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Amatorskiej 3 w Zawierciu. 
 
Tab. 16   Remonty dachów   
 

Rok 2017 2018 

Ilość budynków  plan Wykonanie na 
31.12.2017 r. 

plan Wykonanie na 
31.12.2018 r. 

4 4 4 2 

 
Rok 2018  
Wykonano remonty dachów w budynkach mieszkalnych przy ulicach : 
- 11 Listopada 35 – II część  
- Kijowska 8 
Prace polegały na wymianie pokrycia z papy asfaltowej na termozgrzewalną wraz  
z częściową wymianą elementów więźby dachowej. 
Z powodu ograniczonych środków finansowych nie wykonano zaplanowanych remontów dachów. 
 
Tab. 17   Wymiana stolarki okiennej   
 

Rok 2017 2018 

Ilość budynków  plan Wykonanie na 
31.12.2017 r. 

plan Wykonanie na 
31.12.2018 r. 

90 91 90 77 

 
Rok 2018 
W planie przyjęto 90 szt. okien, jednak po kwalifikacji i weryfikacji zgłoszonych wymian okien, 
ostatecznie wymieniono 61 szt.  okien oraz Dział Wykonawstwa Własnego wymienił 16 szt. okien  
w mieszkaniach wolnostojących. 
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Tab. 18   Malowanie klatek schodowych   
 

Rok 2017 2018 

Ilość budynków  plan Wykonanie na 
31.12.2017 r. 

plan Wykonanie na 
31.12.2018 r. 

6 4 6 1 

 
Rok 2018 
Wykonano malowanie dwóch klatek schodowych w budynku :  
- 11 Listopada 35 
Z powodu ograniczonych środków finansowych nie wykonano zaplanowanych remontów tj. 
malowanie klatek schodowych. 
 
 
Tab. 19  Utwardzenie nawierzchni 
 

Rok 2017 2018 

Ilość budynków  plan Wykonanie na 
31.12.2017 r. 

plan Wykonanie na 
31.12.2018 r. 

4 1 5 0 

 
Rok 2018 
Nie wykonano utwardzenia nawierzchni ze względów finansowych, jednakże w związku  
z uregulowaniem gospodarki wodno – ściekowej na posesji przy ul. Wojska Polskiego 22 zostało 
wykonane utwardzenie nawierzchni przez R.P.W i K. we współpracy z ZGM. 
 
Tab. 20   Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych 
 

Rok 2017 2018 

Ilość budynków  plan Wykonanie na 
31.12.2017 r. 

plan Wykonanie na 
31.12.2018 r. 

2 2 2 0 

Rok 2018 
Nie wykonano odtworzenia izolacji przeciwwilgociowych ze powodu braku środków finansowych. 
 
Stan techniczny zasobu Gminy w chwili obecnej określa się jako średni.  Na 138 budynków będących  

w mieszkaniowym zasobie 95 znajduje się w stanie technicznym średnim – stanowi to 68,84 % całości 

zasobu. W stanie dobrym znajduje się 18,11% budynków, stan dostateczny to 10,86% .   

Najbardziej negatywny wpływ na stan techniczny zasobu gminy ma wiek budynków. Aż 86,23% 

budynków została wzniesiona przed 1939 r. W roku 2019 budynki te przekroczą 80 lat. Mając na 

uwadze okres trwałości konstrukcji projektowany wówczas na  90 – 120 lat, w celu utrzymania  

dotychczasowego stanu technicznego, budynki te należałoby poddać generalnym remontom. Na to  

z kolei niezbędne są duże środki finansowe, których niewystarczające ilości na dzień dzisiejszy mają 

drugi w kolejności wpływ na stan techniczny omawianego zasobu.  Biorąc pod uwagę termin 

planowania budżetu remontowego oraz znacząco rosnące koszty wykonywania robót budowlanych 

środki finansowe często są ograniczone, i ZGM nie może w całości zrealizować planowanych robót 

remontowych. 
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Z kolei najbardziej efektywnie wpływającym czynnikiem na poprawę stanu technicznego zasobu 

Gminy, jest budowa nowych budynków wielorodzinnych. Budynki takie długo utrzymującym się 

dobrym stanem technicznym bardzo efektywnie podnoszą średnią całego stanu technicznego.  

W połączeniu z regularnym przeprowadzaniem generalnych remontów (z pełną termomodernizacją) 

pozostałych budynków, jest to najbardziej efektywne podnoszenie stanu technicznego gminnego 

zasobu mieszkaniowego.  

 
Przychody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  dotyczące działalności  mieszkaniowej w  odniesieniu 
do założeń  wieloletniego  planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Zawiercia na lata 
2017-2021 
 
Prognozowane przychody  

Lp Wyszczególnienie  
Przychody 

w zł w 2017 r. 

 
Przychody 

w zł w 2018 r. 

Plan 
wieloletni 

2017r. 
 

Wykonanie 
2017r. 

Plan 
wieloletni 

2018r. 

Wykonanie 
2018r. 

1 Czynsz –lokale mieszkalne 
 

3.190.000 3.036.303 3.570.150 3.090.0801 

2 Czynsz lokale użytkowe 
 

380.000 567.254 350.000 650.9832 

3 Przychód z usług zarządzania 
wspólnotami 
 

330.000 299.560  320.000 300.9393 

4 Przychód z usług konser.-rem. 
wykonanych dla wspólnot 
mieszkaniowych 

70.000 58.314  68.000 51.0484 

5 Pozostałe przychody (reklamy) 13.000 11.492  12.000 9.9165 

 
6 

 
Razem 
 

 
3.983.000 

 
3.972.923 

 
4.320.150 

 
4.102.966 

7 Dotacja przedmiotowa z budżetu 
Miasta 

3.252.000 3.339.400  3.265.000 3.342.8986 

8 Dotacja celowa na finansowanie 
Inwestycji  i modernizacje 

1.400.000 706.843  1.470.000 450.8947 

 
9 

 
Ogółem 
 

 
8.653.000 

 
6.019.166 

 
9.055.150 

 
7.896.758 

 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach       

                                                           
1 Nie wprowadzono planowanych podwyżek czynszu w 2018r. 
2 Wyższy wpływ ze względu na więcej chętnych do wynajmowania lokali użytkowych niż planowano. 
3 Niższy wpływ ze względu na rezygnację dwóch wspólnot z zarządzania przez ZGM w trakcie 2018r.- brak podstaw prawnych na 

podważenie uchwały.  
4 Niższy wpływ ze względu na zmniejszoną ilość zleceń wykonanych robót remontowo-konserwacyjnych. 
5 Założone wpływy nie znalazły odzwierciedlenia w wykonaniu za 2018 rok.- mniej osób chętnych na ekspozycję reklam. 
6 Wyższa dotacja ze względu na zwiększenie do bieżącego utrzymania m2 komunalnych lokali mieszkalnych, w trakcie 2018roku. 
7 Niższe wykonanie ponieważ zmniejszony został zakres zadań inwestycyjnych zatwierdzony przez Radę Miejską w 2018 roku.  
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Prognozowane i wykonane wysokości przychodów z czynszów za lokale mieszkalne 

Wyszczególnienie 

Lata 

Plan wieloletni 
2017r. 

Wykonanie 
2017r. 

Plan wieloletni 
2018r. 

Wykonanie 
2018r. 

Planowane przychody 
(zł) 

3 190 000 3 036 303 3 570 150 3 090 080 

 
Prognozowane i wykonane wysokości przychodów z czynszów za lokale użytkowe 

Wyszczególnienie 

Lata 

Plan wieloletni 
2017r. 

Wykonanie 
2017r. 

Plan wieloletni 
2018r. 

Wykonanie 
2018r. 

Planowane przychody 
(zł) 

380 000 567 254 350 000 650 983 

 
 
Wydatki na pokrycie kosztu zarządu budynków i lokali komunalnych oraz wydatki na pokrycie 
kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w odniesieniu do wieloletniego programu 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Zawiercia na lata 2017-2021 
 
Wydatki na pokrycie kosztów  

 
Lp. 

 
 
 
 

 
Wydatki w 2017 r. 

( w tys. zł ) 

 
Wydatki w 2018 r. 

( w tys. zł ) 

 

Plan  
wieloletni      

2017r. 

Wykonanie 
2017r. 

Plan  
wieloletni 

2018r. 

Wykonanie 
2018r. 

 

 
I 

Wydatki na pokrycie 
kosztów zarządu 

    

 
1 

Koszt bieżącej 
eksploatacji (bez 
opłat niezależnych)  ٭ 

3 835 3 971 4 015 4 0338 

 
2 

Koszty remontów 1 950 1 930 2 050 1 9969 

     
3 
 

Koszty modernizacji, 
inwestycji 

1 400 707 1 470 45110 

       Razem 7 185 6 608 7 535 6 480 

 
II 

Wydatki na pokrycie 
kosztów zarządu 
nieruchomościami 
wspólnymi 

    

                                                           
8 Wzrost cen i usług wykorzystywanych do działalności mieszkaniowej 
9 Planowane zadania remontowo-konserwacyjne zostały wykonane za mniejszą kwotę (oszczędność w przetargach) 
10 Niższe wykonanie ponieważ zmniejszony został zakres zadań inwestycyjnych zatwierdzony przez Radę Miejską w trakcie 2018 roku. 
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1 
 

Zaliczka na pokrycie 
kosztów zarządu i 
remontów 

1 450 1 360 1 520 1 34011 

  
Razem 

1 450 1 360 1 520 1 340 

  
Ogółem 

8 635 7 968 9 055 7 820 

 w podanych kwotach kosztów  nie wykazano kosztu amortyzacji   ٭
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Niższe stawki uchwalone przez Zarządy Wspólnot na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów remontu .     
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Zakład Komunikacji Miejskiej 

Za realizację obowiązków gminy w zakresie organizacji transportu zbiorowego odpowiedzialny w 2018 

r. był Zakład Komunikacji Miejskiej. Łącznie z transportu skorzystało 1,856 tyś. pasażerów. 

Od 1 stycznia 2018 r., na mocy Uchwały nr XLIII/389/17 Rady Miejskiej w Zawierciu, z dnia 17 lipca 

2017 roku, wszyscy pasażerowie, którzy ukończyli 70 rok życia, zaczęli podróżować bezpłatnie.  

Ceny biletów autobusowych w 2018 r. nie zmieniły się. Sprzedaż biletów prowadzona jest za pomocą 

wielu form dystrybucji, możliwy jest także zakup bezpośrednio u kierowcy. Zdecydowaną większość 

sprzedanych biletów (98%) stanowią bilety jednorazowe.  

Sprzedaż biletów za okres 01.01.2018 - 31.12.2018   

Nazwa Liczba 

Bilet elektroniczny jednorazowy N120 za 3,60  83 

Bilet elektroniczny jednorazowy N60 za 3,00  322 

Bilet elektroniczny jednorazowy NDZ za 10,00 1 

Bilet elektroniczny jednorazowy U120 za 1,80 264 

Bilet elektroniczny jednorazowy U60 za 1,50 503 

Bilet elektroniczny jednorazowy UDZ za 5,00 13 

Bilet elektroniczny okresowy N14 za 50,00 41 

Bilet elektroniczny okresowy N30 za 86,00 181 

Bilet elektroniczny okresowy N30 za 94,00 99 

Bilet elektroniczny okresowy N7 za 30,00 24 

Bilet elektroniczny okresowy N90 za 226,00 4 

Bilet elektroniczny okresowy U30 za 47,00 234 

Bilet elektroniczny okresowy U30 za 43,00 202 

Bilet elektroniczny okresowy U90 za 113,00 151 

Bilet jednorazowy N120 za 3,60 18300 

Bilet jednorazowy N60 za 3,00 55350 

Bilet jednorazowy NDZ za 10,00 0 

Bilet jednorazowy U120 za 1,80 34350 

Bilet jednorazowy U60 za 1,50 119850 

Bilet jednorazowy UDZ za 5,00 0 

Bilet okresowy N14 za 50,00 314 

Bilet okresowy N14 za 54,00 67 

Bilet okresowy N30 za 112,00 37 

Bilet okresowy N30 za 86,00 2952 

Bilet okresowy N30 za 94,00 1143 

Bilet okresowy N7 za 30,00 49 

Bilet okresowy N90 za 226,00 132 

Bilet okresowy U30 za 47,00 2003 

Bilet okresowy U30 za 43,00 4890 

Bilet okresowy U90 za 113,00 481 

Bileterka N120 za 3,60 51289 

Bileterka N60 za 3,00 115809 
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Bileterka NDZ za 10,00 69 

Bileterka U 120 za 1,80 63515 

Bileterka U60 za 1,50 152796 

Bileterka UDZ za 5,00 211 

Razem 625729 

 

W 2018 r. dokonano zakupu 2  KARSAN nr 169 i 170. Pojazdy dostosowane są do przewozu osób  

z niepełnosprawnością oraz zapewniają komfort poprzez instalację klimatyzacyjną. Średni wiek taboru 

transportu zbiorowego na początku 2018 r. wynosił 8,48 lat, zaś pod koniec 7,91 lat, co oznacza 

poprawę stanu parku maszynowego. W przyszłym roku planowane są kolejne zakupy w celu 

znaczącego odmłodzenia floty.  

 

Stan taboru autobusowego za 2018      

           

Lp
. 

Nr Marka 
Rok 

produkc
ji 

Wie
k 

Rok 
zakup

u 

Norm
a 

emisji 
-

EURO 

Przystosowanie 
dla osób 

niepełnosprawny
ch 

data 
pierwsze 
rejestracji 

Planowan
a 

LIKWIDACJ
A 

Wiek 
pojazd

u 

1 
14
2 

JELCZ 2000 18 2016 2 NIE 
04.09.200

0 
2019.04.0

9 
18 

2 
14
3 

JELCZ 2000 18 2016 2 NIE 
04.09.200

0 
 18 

3 
14
4 

JELCZ 2000 18 2016 2 NIE 
2000.09.0

4 
2018.04.0

6 
 

4 
14
7 

SOLBU
S 

2004 14 2016 3 TAK 
04.05.200

4 
2019.04.0

9 
14 

5 
14
8 

SOLBU
S 

2005 13 2016 3 TAK 
28.07.200

5 
2019.01.3

0 
13 

6 
14
9 

SOLBU
S 

2006 12 2016 4 TAK 
11.08.200

6 
 12 

7 
15
0 

SOLBU
S 

2006 12 2016 4 TAK 
2006.08.1

1 
2018.04.0

6 
 

8 
15
1 

JELCZ 2007 11 2016 4 NIE 
27.09.200

7 
 11 

9 
15
2 

JELCZ 2007 11 2016 4 NIE 
27.09.200

7 
 11 

10 
15
3 

JELCZ 2007 11 2016 4 NIE 
27.09.200

7 
2019.01.3

0 
11 

11 
15
4 

SOLBU
S 

2012 6 2012 5 TAK 
30.04.201

2 
 6 

12 
15
5 

SOLBU
S 

2012 6 2012 5 TAK 
30.04.201

2 
 6 

13 
15
6 

SOLBU
S 

2012 6 2012 5 TAK 
30.04.201

2 
 6 

14 
15
7 

SOLBU
S 

2012 6 2012 5 TAK 
11.05.201

2 
 6 
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15 
15
8 

SOLBU
S 

2012 6 2012 5 TAK 
11.05.201

2 
 6 

16 
15
9 

SOLBU
S 

2012 6 2012 5 TAK 
11.05.201

2 
 6 

17 
16
0 

SOLBU
S 

2012 6 2012 5 TAK 
23.05.201

2 
 6 

18 
16
2 

MAN 2004 14 2016 3 TAK 
07.11.201

3 
 14 

19 
16
3 

MAN 2004 14 2016 3 TAK 
30.04.201

4 
 14 

20 
16
5 

URBY 2017 1 2017 6 TAK 
24.05.201

7 
 1 

21 
16
6 

URBY 2017 1 2017 6 TAK 
24.05.201

7 
 1 

22 
16
7 

URBY 2017 1 2017 6 TAK 
08.06.201

7 
 1 

23 
16
8 

URBY 2017 1 2017 6 TAK 
21.12.201

7 
 1 

24 
16
9 

KARSA
N 

2018 0 2018 6 TAK 
26.07.201

8 
 0 

25 
17
0 

KARSA
N 

2018 0 2018 6 TAK 
26.07.201

8 
 0 

 

W 2018 r. Gmina Zawiercie jako organizator publicznego transportu zbiorowego podpisała 

porozumienia,  w których gminy powierzyły prowadzenie zadań z zakresu publicznego transportu 

zbiorowego na terenie tych gmin. 

 

Są to następujące gminy: 

- Kroczyce 
- Łazy 
- Ogrodzieniec 
- Poręba 
- Siewierz 
- Włodowice 
 
Porozumienia z gminami zostały przedłużone na rok 2019, co oznacza, że nadal planowane są usługi 

świadczenia publicznego transportu na tych gminach. 

Ponadto realizowany jest Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Gminy Zawiercie przyjęty Uchwałą Nr XLV/460/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26.02.2014 r.  

– Zadaniem ww. planu jest przeniesienie ustalonych na poziomie unijnym i krajowym zasad konkurencji 

regulowanej na lokalny rynek przewozów zbiorowych, które są dotowane ze środków publicznych. Plan 

transportowy sprzyja budowaniu przejrzystych zasad funkcjonowania rynku przewozów zbiorowych. 

Zapowiada działania organizatora wykraczające poza jedną kadencję władz samorządowych oraz daje 

formalną podstawę do zawierania wieloletnich umów na świadczenie usług publicznych i przez to 

stabilizuje sytuację na rynku usług przewozowych. Uchwalenie tego dokumentu sprzyja poprawie 
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jakości i efektywności publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę 

Zawiercie.         

Linie komunikacyjne na poszczególnych gminach przedstawione na stronie:  http://www.zkm-

zawiercie.com.pl/rozklad 

Powyższe gminy oraz Gminę Zawiercie obsługiwało 16 linii komunikacyjnych. 

Dane finansowe 

Strata z działalności operacyjnej (wg Rachunku Strat i Zysków, 2018 r.) wynosi - 171 297,64 zł. 

Suma kilometrów wykonanych wynosi       1 540 900,99 km. 

Suma kilometrów zaplanowanych wynosi     1 541 774,59 km. 

Suma wykonanych niezaplanowanych kilometrów wynosi          47 555 km. 

Od 1 stycznia 2018 r., na mocy Uchwały nr XLIII/389/17 Rady Miejskiej w Zawierciu, z dnia 17 lipca 

2017 roku, wszyscy pasażerowie, którzy ukończyli 70. rok życia, zaczęli podróżować bezpłatnie. 

8 stycznia 2018r. zmienił się rozkład jazdy oraz przebieg linii 1 i 2. Linia 1 straciła charakter połączenia 

ekspresowego, a autobus zaczął się zatrzymywać na wszystkich przystankach na trasie. Większość 

autobusów linii 1 zaczęła kursować z Zawiercia, natomiast pięć kursów zostało wydłużonych 

(rozpoczęły przewóz z Blanowic). Linia 1 zaczęła kursować do Siewierza, a potem do Leśniaków (przez 

Żelisławice) lub do Sulikowa.  

Linia 2 zaczęła kursy z Blanowic i – przez centrum Zawiercia – rozpoczęła kursowanie do centrum 

Poręby lub (w wariantach wydłużonych) do Poręby Niwek. 

8 stycznia 2018 r. zostały uruchomione dodatkowe 3 kursy linii 0 (o godz. 8:35, 10:25 i 10:55), kursy te 

zaczęły być realizowane z przystanku Sikorskiego I (PKP) 22. 

12 lutego 2018 r. została uruchomiona nowa linia 14, która miała na celu obsługę dzielnicy Dąbrowica. 

Od tego samego dnia wprowadzono także zoptymalizowany rozkład jazdy linii 1 i 2. 

12 marca 2018 r. została uruchomiona pilotażowo linia 16. Nowa linia realizowała 3 kursy na trasie: 

Polska – Piłsudskiego – Kościuszki – Sikorskiego – Rolnicza – Podmiejska – Technologiczna – Podmiejska 

– Rolnicza – Sikorskiego – Kościuszki – Piłsudskiego – Polska. Linia połączyła najważniejsze punkty 

miasta ze Strefą Aktywności Gospodarczej. 

27 marca 2018 r. wprowadzono parominutowe zmiany godzin odjazdów linii 16 w obu kierunkach. 

Uruchomione zostało także dodatkowe połączenie w okolicach godziny 18:00. 

10 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone do eksploatacji dwa nowe autobusy marki KARSAN JEST 

(pojazdy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i wyposażone są w klimatyzację). 

3 września 2018 r. została przywrócona obsługa przystanków w Sulikowie (zawieszono obsługę 1 lipca 

2018 r). 

http://www.zkm-zawiercie.com.pl/rozklad
http://www.zkm-zawiercie.com.pl/rozklad
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Dodatkowe kilometry nieplanowane w 2018 r.  

 
 
 

125242,17

130116,34

139325,12

129580,12

134069,99

134012,50

127198,76

129863,00

123097,00

129028,00

115528,00

123839,99

125106,91

130095,73

139358,91
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Kilometry wykonane Kilometry zaplanowane
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Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Misją Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. jest dostarczanie wody dobrej 

jakości w odpowiedniej ilości oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w sposób nieszkodliwy  

i nieuciążliwy dla środowiska. 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w roku 2018 zrealizowało następujące  

uchwały Rady Miejskiej: 

Uchwałę nr LX/545/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Stanowisko organu regulacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w związku z przedstawionym wyżej projektem Regulaminu, 

Gmina Zawiercie otrzymała pismem z dnia GL.RET.070.4.90.2018.IS z dnia 23 października 2018 r. 

Pismem nr TS/5137/JD/2018 r. z dnia 11 grudnia 2018 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o. o. przekazało swoją odpowiedź na stanowisko organu regulacyjnego do 

Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/35/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. Rada Miejska zatwierdziła Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o. o. z/s w Zawierciu. 

Realizacja uchwały  Rady Miejskiej nr IV/35/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 Regulamin wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Śląskiego (11.02.2019 r.), tj. od dnia 25.02.2019 r. jest stosowany przez 

Przedsiębiorstwo. Jest dostępny na stronie internetowej Spółki. 

Uchwałę nr LI/491/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z/s w Zawierciu na lata 2018-2020 na terenie Gminy Zawiercie”  

W związku z uchwałą j.w. straciła moc uchwała Rady Miejskiej  nr XXXII/303/17 z dnia 31 stycznia  

2017 r. 

Jednocześnie pismem nr DE/5293/2018 r. z dnia 20.12.2018 r. Przedsiębiorstwo zwróciło się do 

Prezydenta Miasta Zawiercie o przedłożenie Radzie Miejskiej aktualizacji „Planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez RPWiK Sp. z o. o. na lata 

2018-2020”. 

Aktualizacja „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

eksploatowanych przez RPWiK Sp. z o.o. na lata 2018-2020”, została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej 

w Zawierciu nr IV/34/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. 

Realizacja uchwały LI/491/18 z dnia 28 lutego 2018 r. 

„Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych 

przez RPWiK Sp. z o. o. na lata 2018-2020” został przez Przedsiębiorstwo zrealizowany za rok 2018 r.  

w zakresie wszystkich ujętych w planie inwestycji, poza projektem i budową wodociągu  

w ul. Zachodniej. Realizacja tego zadania została przełożona na rok 2019 w związku z problemami  

w uzgodnieniach z właścicielami trenów na etapie projektowania przebiegu trasy wodociągu. 
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Polityki i strategie. 

Polityki i strategie realizowane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

są ściśle związane z Uchwałę nr LI/491/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie „Planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z/s w Zawierciu na lata 2018-2020 na terenie 

Gminy Zawiercie”. 

Programy.  

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o. z/s w Zawierciu w roku 2018  złożyło 

bądź zostały rozstrzygnięte następujące wnioski o środki zewnętrzne: 

Konkurs „ Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku Elektromonter” nr 2018.1 dotyczący 

działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowany przez ZUS. Wniosek 

jest na dzień dzisiejszy w ocenie formalnej w Centrum Dofinansowania Płatników  

w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. 

Wartość działania: 16.937,10 zł. Przewidywane dofinansowanie do 60%. 

Projektem pt.: „Budowa infrastruktury do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – 

system paneli fotowoltaicznych o mocy 34,72 kWp” o wartości całkowitej projektu 178 350,00 PLN 

(słownie zł sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym wartość 

wydatków kwalifikowanych projektu, wynosi 145 000,00 zł (słownie zł sto czterdzieści pięć tysięcy 

siedemset złotych 00/100),  w ramach Poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy 

wniosek w ocenie formalnej. 

Wykaz prac inwestycyjnych na sieci wodociągowej na  rok 2018: 

L.p. Nazwa ulicy Materiał/Średnica Długość wodociągu 

1. Okiennik PE 125 318 mb 

2. Okiennik PE 160 15 mb 

3. Filomatów PE 125 250 mb 

4. Pomrożycka DN 200 żeliwo 838 mb 

5. Podkądzielowa PE 125 684 mb 

6. Karlin PE 160 720 mb 

7. Dojazd PE 160 276 mb 

8. Dojazd  PE 125 23 mb 

9. Łośnicka PE 125 187 mb 

10. Skarżycka ( przewiert pod drogą) PE 125 103 mb 

11. Skarżycka PE 125 618 mb 

12. Paderewskiego PE 90 186 mb 

13. Paderewskiego PE125 340 mb 
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OBSZAR 3  
 
Ochrona Środowiska 
 

Zawiercie prowadzi między innymi liczne działania w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej 

wśród mieszkańców. Chodzi o tworzenie takich modeli zachowań ogółu społeczeństwa, które służyć 

będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Jeden z ważniejszych aspektów stanowi racjonalne 

gospodarowanie zasobami środowiska oraz zrównoważony rozwój, który gwarantuje zachowanie 

równowagi przyrodniczej. 

W Urzędzie Miejskim w Zawierciu sprawy z zakresu ochrony środowiska prowadzone są przez 

Wydział Ochrony Środowiska w tym Referat Gospodarki Komunalnej. 

 

W Wydziale Ochrony Środowiska większość zadań realizowanych w 2018 r. związanych było  

z czynnościami administracyjnymi wynikającymi z obowiązków przewidzianym Regulaminem 

Organizacyjnym. Podstawowym obowiązkiem spoczywającym na Referacie Gospodarki Komunalnej 

(jednostka wyodrębniona w Wydziale Ochrony Środowiska) jest prowadzenie gminnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

Dlatego też odrębnie opisano działania prowadzone przez te jednostki. 

 

Wydział Ochrony Środowiska 

WOŚ nie przedkładał w 2018 r. projektów uchwał. W 2018 r. przygotowano raport z realizacji Programu 

ochrony środowiska przyjętego w 2015 r.  

Na WOŚ spoczywa głównie prowadzenie postępowań administracyjnych. Prowadzona w WOŚ 

sprawozdawczość dotyczy realizacji Programu ochrony powietrza. 

 

I. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz raportu z jego wykonania na 

podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

W związku z art. 18 Prawa ochrony środowiska sporządzono raport z realizacji gminnego ochrony 

środowiska za lata 2016-2017. Raport dotyczył działań przewidzianych w „Programie ochrony 

środowiska dla miasta Zawiercie do 2019 r. z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.” uchwalonym 

przez Radę Miejską w Zawierciu uchwałą Nr XVI/128/15 z 25.11.2015 r. Raport został przedłożony 

Radzie Miejskiej w Zawierciu i przyjęty na sesji w dniu 26 września 2018 r., a następnie  przekazany 

Zarządowi Powiatu Zawierciańskiego w miesiącu październiku 2018 roku.  

„Programie ochrony środowiska dla miasta Zawiercie do 2019 r. z uwzględnieniem perspektywy do 

2024 r.” jest podstawowym dokumentem polityki ochrony środowiska na szczeblu gminnym. W 2019 

r. w Wydziale przystąpiono do jego aktualizacji.  

II. Udzielanie dotacji osobom fizycznym z budżetu gminy na podstawie uchwały Nr XVI/141/15 Rady 

Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. z późn. zm. w sprawie zasad i trybu udzielania 

dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące 

ochronie środowiska. 

Na podstawie uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. z późn. 

zm. (zmienionej uchwałą Nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 2016 r. oraz 

uchwałą Nr XXXII/306/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 stycznia 2017 r.) w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące 

ochronie środowiska w 2018 r.: 
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− pozytywnie rozpatrzono 56 wniosków w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie 

służące ograniczeniu niskiej emisji lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia 

wykorzystujące odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zawiercie na kwotę 116 894,57 zł; 

− pozytywnie rozpatrzono 31 wniosków w sprawie udzielenia dotacji osobom fizycznym z budżetu 

gminy na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Zawiercie na kwotę 41 331,99 zł. 

III. Sprawy z zakresu przyjmowania zgłoszeń i wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów 

oraz sprawy form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 

Zgodnie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub 

krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na 

wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości. Zgodnie  

z cytowaną ustawą zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta. Przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 

wymagane jest dokonanie oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. 

W 2018 r. wpłynęło 130 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. W 2018 

roku wydano 100 decyzji administracyjnych w tym 87 to zezwolenia, 11 – odmowy wydania zezwolenia 

oraz 2 decyzje orzekające umorzyć postępowanie (w tym 9 decyzji dotyczyło wniosków  

z 2017 r.). 

Ponadto w 2018 r. wydano 3 postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego 

(w tym 1 dotyczyło wniosku z 2017). W związku z prowadzonymi oględzinami konieczne było wydanie 

8 postanowień zawieszających postępowania w przedmiocie wniosków  

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę stosownego 

zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach na odstępstwa na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków 

chronionych. Wydano 6 postanowień odwieszających zawieszone postępowania z uwagi na 

przedłożone stosowane zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków 

chronionych.  

Procedura zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów  

Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać 

zgłoszenia do właściwego organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na 

wysokości 5 cm przekracza: 

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 

5 cm. 

Do tut. Urzędu w 2018 r. wpłynęło 113 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew rosnących na 

nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, z czego 4 zgłoszenia zostały wycofane przez 

wnioskodawców. W przypadku 107 zgłoszeń Prezydent Miasta Zawiercie nie wniósł sprzeciwu zamiaru 

usunięcia drzew, w przypadku 2 zgłoszeń wydano decyzje wnoszące sprzeciw wobec zamiaru usunięcia 

drzew. Na wniosek wydano 4 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.  
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Dokonywanie oględzin złomów/wywrotów 

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub 

wywroty mogę zostać usunięte przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, 

zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub 

inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu oraz mogą zostać usunięte po 

przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub 

krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.   

W 2018 r. przeprowadzono 4 oględziny w terenie potwierdzające złomy/wywroty. Do tut. Urzędu 

wpłynęły 2 informacje o złomach i wywrotach usuwanych przez m. in. zarządców dróg, jednostki straży 

pożarnej. 

W 2018 r. nie prowadzono spraw związanych z ustanowieniem lub utrzymaniem form ochrony 

przyrody.  

Prowadzono korespondencję w sprawach różnych dotyczących przepisów z ustawy o ochronie 

przyrody, w tym głównie wyjaśnienie w zakresie pielęgnacji zieleni, ale także gatunków inwazyjnych – 

barszcz Sosnowskiego. Ponadto do tut. Urzędu wpłynęła informacja o założeniu plantacji świerków. 

IV. Współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich,  

w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz opiniowanie z zakresu dzierżawy 

obwodów łowieckich i rocznych planów łowieckich na podstawie ustawy  

z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie. 

Na terenie Gminy Zawiercie w 2018 r. obwody łowieckie były dzierżawione przez następujące koła 

łowieckie: 

− Koło Łowieckie „Poręba” w Porębie, Koło łowieckie nr 84 (na terenie Gminy Zawiercie w części 

znajduje się obwód łowiecki nr 75) 

− Koło Łowieckie „ORLE GNIAZDO” (na terenie Gminy Zawiercie w części znajduje się obwód 

łowiecki nr 82) 

− Koło Łowieckie „Diana” (na terenie Gminy Zawiercie w części znajduje się obwód łowiecki nr 83) 

− Koło Łowieckie „Ostaniec” (na terenie Gminy Zawiercie w części znajduje się obwód łowiecki  

nr 74) 

− Koło Łowieckie „CIETRZEW” (na terenie Gminy Zawiercie w części znajduje się obwód łowiecki  

nr 84) 

Obszar działania ww. kół nie dotyczy tylko terenu Miasta Zawiercie, w dużej części również terenów 

gmin sąsiadujących. 

W związku z wyrokiem WSA w Gliwicach (sygn. akt II SA/Gl 85/16) w 2018 r. nie funkcjonował obwód 

łowiecki nr 85 (w Zawierciu obejmuje obszar położony pomiędzy ulicą Wojska Polskiego, ulicą 

Obrońców Poczty Gdańskiej w kierunku granic Gminy Zawiercie z Gminą Łazy i Poręba). Wobec coraz 

częstszych interwencji mieszkańców sprawie dzikiej zwierzyny w tym rejonie tut. Urząd wyraził 

pozytywną opinię do wniosku Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego Katowice, 

kierowanego do Pana Marszałka Województwa Śląskiego, w zakresie podjęcia działań związanych  

z przywróceniem funkcjonowania obwodu łowieckiego nr 85, dzierżawionego przez Koło Łowieckie 

„Ryś” w Siewierzu. 

W uzasadnieniu stanowiska podniesiono, że przywrócenie funkcjonowania Koła Łowieckiego „Ryś” 

uchroni wszystkie zainteresowane strony przed dalszymi konsekwencjami wzrostu pogłowia zwierzyny 

grubej, w szczególności przed niekontrolowaną migracją populacji zwierzyny łownej na tereny 

zurbanizowane oraz kolizjami drogowych. 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(49)par(1)&cm=DOCUMENT
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Podjęto także działania w zakresie edukacyjnym, aby uświadomić mieszkańcom szkodliwość 

dokarmiania zwierzyny na osiedlach mieszkaniowych. Ulotki na ten temat są dystrybuowane przez 

Straż Miejską. 

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy -  Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw 

wprowadziła od 1 kwietnia 2018 r. zmiany między innymi w systemie szacowania szkód wyrządzonych 

przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. Na podstawie zmienionego brzmienia 

art. 46 ust. 3 Prawa łowieckiego wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości 

odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składał do organu wykonawczego gminy 

właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ww. ustawy szacowania 

szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonywał zespół składający się z przedstawiciela 

gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody zwanego dalej "przedstawicielem gminy", 

przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza 

gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. Do tut. Urzędu wpłynęły 2 wnioski o szacowanie 

szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki,  

w celu ustalenie wysokości odszkodowania. Wnioski były przekazane do Przewodniczego Osiedla 

Blanowice oraz Przewodniczącej Osiedla Żerkowice celem przeprowadzenia oględzin oraz szacowania 

szkód łowieckich. 

Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw 

wprowadzono w Prawie Łowieckim zmiany w ww. zakresie - od 23 sierpnia 2018 r. wnioski  

o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów 

rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 Prawa łowieckiego dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, wójtowie 

(burmistrzowie, prezydenci miast) i nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe współdziałają ze sobą oraz z właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów  

w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi 

zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz z zagospodarowaniem obwodów łowieckich,  

w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny. Wobec licznych zmian cytowanej ustawy tut. 

Urząd pismem z dnia 31 grudnia 2018 r., celem prawidłowego wywiązywania się przez Prezydenta 

Miasta Zawiercie z obowiązków wynikających z ustawy Prawo łowieckie, wystąpił z pismem do kół 

łowieckich położonych na terenie Gminy Zawiercie, w którym poruszył następujące zagadnienia: 

Przekazywanie do wiadomości Prezydenta Miasta Zawiercie zatwierdzonych rocznych planów 

łowieckich.  

Zgodnie z art. 8a ust. 1 Prawa łowieckiego, dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz zarządcy  

(w przypadku wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawiania), sporządzają roczne plany łowieckie 

na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego (łowiecki rok gospodarczy),  

w szczególności na podstawie inwentaryzacji zwierzyny. Zgodnie z art. 8a ust. 9 Prawa łowieckiego, 

roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii 

właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej, i podlega 

zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.  

Przekazywanie Prezydentowi Miasta Zawiercie informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz 

miejscu polowania zbiorowego. 

Zgodnie z art. 42ab ust. 1 Prawa łowieckiego, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego 

przekazuje - co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego - 

wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci 
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papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz 

miejscu tego polowania. Zgodnie z cytowanym przepisem termin rozpoczęcia i zakończenia oraz 

miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa  

w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie 

internetowej urzędu gminy. 

Na podstawie art. 42ab ust. 3 Prawa łowieckiego, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu,  

w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, 

może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Zgodnie  

z art. 42ab ust. 4 Prawa łowieckiego, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie 

dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo 

zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw 

wraz z uzasadnieniem.  

Przekazywanie Prezydentowi Miasta Zawiercie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji 

pobytu na polowaniu indywidualnym 

Na podstawie art. 42b ust. 1e Prawa łowieckiego, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest 

obowiązany przekazać właściwemu nadleśniczemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe i wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informację w postaci papierowej lub 

elektronicznej o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. 

Cytowany przepis przewiduje, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do publicznej 

wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie 

internetowej urzędu gminy, informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na 

polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji 

pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie. 

Zgodnie z powyższymi regulacjami otrzymywane Plany polowań zbiorowych oraz informacje  

o wyłożeniu książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podawano niezwłocznie do 

publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez obwieszczenie w formie 

papierowej na tablicy Urzędu oraz publikację na stronach BIP Urzędu. 

V. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych na 

podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Corocznie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w związku z obowiązkiem sporządzenia 

uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej upraw maku i konopi włóknistych na terenie 

województwa śląskiego, zwraca się do tut. Urzędu o udzielenie informacji na temat planowanych 

upraw konopi włóknistych na terenie Gminy Zawiercie. Tut. Urząd informował Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, że zarówno w 2017 roku jak 2018 roku nie wpłynęły do tut. Urzędu żadne 

informacje potwierdzające zainteresowanie rolników uprawą konopi włóknistych na terenie Gminy. 

Uchwała Nr V/20/13/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 na 

terenie województwa śląskiego przewiduje na terenie Gminy Zawiercie powierzchnię 100 ha. 

Z ww. uchwałą pośrednio związane jest ubieganie się o zezwolenia na uprawę maku lub konopi 

włóknistych. Zezwolenie takie wydaje wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na 

miejsce położenia uprawy. W roku 2018 r. do tut. Urzędu nie wpłynął żaden wniosek  

w sprawie wydania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie Gminy. 

VI. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania na podstawie ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 
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Postępowania prowadzone przez prezydenta miasta na podstawie art. 26 ustawy o odpadach mają 

charakter skomplikowany i długotrwały. Odpady często są podrzucane, z reguły są to odpady 

niewiadomego pochodzenia. Obowiązkiem organu prowadzącego sprawę, przed wydaniem decyzji, 

jest zebranie materiału dowodowego wskazującego posiadacza odpadów co z reguły jest niemożliwe  

z uwagi na skomplikowany proceder obrotu odpadami – w toku postępowania przyjmuje się, że w ślad 

za definicją ustawową domniemanym posiadaczem jest władający powierzchnią ziemi. Art. 26 ust. 1 

ustawy o odpadach przewiduje, że posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia 

odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Zgodnie  

z art. 26 ust. 2 cytowanej ustawy mówi, że w przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi 

odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,  

z wyjątkiem, gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji 

związanej z gospodarką odpadami. 

Organ wydający decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca na ten cel 

nieprzeznaczonego ma obowiązek określenia w decyzji w szczególności: terminu usunięcia odpadów, 

rodzaju odpadów i sposobu usunięcia odpadów. W przypadku jeśli organ na podstawie własnych 

ustaleń nie jest w stanie dokonać klasyfikacji odpadu, to próbę odpadu należy przekazać do 

specjalistycznego laboratorium, celem dokonania analizy badawczej określającej m. in. zawartość 

substancji niebezpiecznych, biodegradowalnych, mineralnych itd. W rezultacie rozpoczyna się długie 

postępowanie administracyjne (badania, biegli, odwołania), a do czasu uprawomocnienia się decyzji 

nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania 

odpady cały czas zalegają i nikt ich nie usuwa. 

Prowadzone w Wydziale Ochrony Środowiska sprawy z zakresu magazynowania lub składowania 

odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych często są związane z udziałem organów takich jak: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna, Policja czy Prokuratura  

z uwagi na nielegalny proceder. Udział organów wynika ze specyfiki danego postępowania.  

 

W 2018 r. z wyżej wymienionego zakresu prowadzono sprawy nielegalnie magazynowanych odpadów 

na 2 działkach zlokalizowanych na terenie d. zakładów Przędzalni przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 

a będących obecnie w użytkowaniu wieczystym Przędzalni Zawiercie S. A.  

w upadłości likwidacyjnej. Z informacji posiadanych przez tut. Urząd Syndyk masy upadłości Przędzalni 

Zawiercie S. A. podjął czynności mające na celu usunięcie zgromadzonych odpadów.  

W związku z wnioskiem Prokuratury i podjętymi przez Syndyka czynnościami odmówiono wszczęcia 

postępowania w sprawie nakazania usunięcia odpadów zgromadzonych w hali nr 03.10, w granicach 

nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym 6/123 k.m. 64 obr. 

Zawiercie przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Postanowienie było przedmiotem zażalenia  

i odwołania w samorządowym Kolegium Odwoławczym. Postępowania dotyczące odpadów 

niebezpiecznych na terenie d. zakładów Przędzalni były również przedmiotem monitorowania  

w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przez służby tut. Urzędu. UM Zawiercie 

Z informacji  zawartych we wniosku wynika, że odpady zgromadzone na około 11 570 paletach, Syndyk 

szacuje na 12 500 palet. Przy założeniu jak dla działki 5/90 ilości odpadów można szacować od 8680 

Mg do 9380 Mg.. 

Według zgrubnych szacunków koszty usunięcia odpadów z ww. działki mogą wynieść od około 8,6 mln 

złotych netto do około 29 mln złotych netto.  

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zawierciu. 

 

Z informacji Syndyka Masy Upadłości Przędzalni Zawiercie S. A. w upadłości likwidacyjnej wynika,  

że odpady zlokalizowane na części hali 03.12 znajdującej się na działce o nr 5/90 (arkusz mapy 67) 
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zajmują powierzchnię około 1260 m2 (całkowita powierzchnia hali wynosi 7560 m2). Odpady są 

zgromadzone w pojemnikach typu Mauser oraz beczkach stalowych o pojemności około 200 litrów 

każda. Orientacyjna ilość palet, na których ustawione są pojemniki to 1226 szt. Biorąc pod uwagę,  

że zdecydowana większość pojemników to pojemniki typu Mauser o pojemności 1000 litrów, 

wypełnione średnio w ¾ pojemności oszacowano przybliżoną ilość odpadów na około 920 ton. 

Według zgrubnych szacunków koszty usunięcia odpadów z ww. działki mogą wynieść od około 915 tys. 

złotych netto do około 2 852 tys. złotych netto. 

Sprawę prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. 

 

Poza ww. terenem postępowanie wyjaśniające prowadzono również w związku z gromadzeniem 

odpadów komunalnych i przemysłowych na działce przy ulicy Grunwaldzkiej. Z uwagi na regulacje 

prawne dotyczące zapisów własnościowych nieruchomość została przejęta przez Skarb Państwa – 

Starostę Zawierciańskiego, który uprzątnął teren. W innej lokalizacji – na terenie bazy paliw przy ulicy 

Pszczelne Łąki – postępowanie zostało wstrzymane z uwagi na prowadzone licytacje nieruchomości.  

Prowadzone w tut. Urzędzie postępowania dowodzą wykorzystywania przez różne podmioty luk  

w prawie. Można domniemywać, że  przyjmowanie odpadów na swój teren jest opłacalne dla 

posiadacza terenu tym bardziej że często nie ponosi żadnych konsekwencji karnych.  

Żaden z terenów, na których gromadzono nielegalnie odpady, nie był własnością Gminy Zawiercie.  

Na każdej z nieruchomości występowały zaległości podatkowe. Angażowanie środków finansowych  

z budżetu Gminy na usunięcie nielegalnie zwiezionych na jej teren odpadów (wykonanie zastępcze) 

bez realnych możliwości zwrotu poniesionych kosztów, z punktu widzenia podatnika, będzie odbierane 

jako poczucie bezkarności i przyzwolenia na dalszy proceder. 

VII. Prowadzenie spraw z zakresu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek 

wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów 

budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez 

wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej  

na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej na podstawie ustawy  

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadził z dniem 1 stycznia 2018 r. nowy obowiązek - dokonywanie 

opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłaty uiszcza się za usługi wodne związane  

ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości  

o powierzchni powyżej 3 500 m2 (35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych  

z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni 

nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji 

otwartej lub zamkniętej. Zgodnie z art. 270 ust. 7 tej ustawy wysokość opłaty zależy odpowiednio od 

wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona  

z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania 

opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym 

wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w mkw. wielkości 

utraconej powierzchni biologicznie czynnej, oraz czasu wyrażonego w latach. 

Ustawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek naliczenia i poboru opłat za usługi wodne związane 

ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty wnosi ją 

na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym 

doręczono mu informację. Wpływy z tytułu ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich,  

a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. 

Z dniem 20 września 2018 r. znowelizowane przepisy Prawa wodnego wprowadziły nowy obowiązek 

składania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oświadczeń w celu ustalenia wysokości 
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opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości. 

Składane oświadczenia będą podstawą do ustalenia przez tut. Urząd przedmiotowej opłaty.  

W Wydziale Ochrony Środowiska w 2018 r. prowadzono weryfikację działek siłami własnymi Wydziału 

Ochrony Środowiska - w jej wyniku wystąpiono o wyjaśnienia do jednego podmiotu. Przygotowywano 

komunikaty na strony internetowe w zakresie nowego obowiązku.  

W 2018 r. nie wpłynęło żadne oświadczenie do Gminy Zawiercie.  

VIII. Prowadzenie spraw z zakresu zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich 

oraz prowadzenie spraw ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruncie, a także wyjaśnienia w 

zakresie gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Postępowania z zakresu zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich 

Postępowania w tym zakresie należą do skomplikowanych i długotrwałych. W związku z art. 545 ust. 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, który przewiduje, że do spraw wszczętych  

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Część 

postępowań w tym zakresie prowadzona jest w oparciu o przepisy przewidziane w nieobowiązującym 

w 2018 r. art. 29 Prawa wodnego. Postępowania wszczęte na mocy nowego Prawa wodnego 

prowadzone są w oparciu o art. 234 Prawa wodnego. 

ul. Gliniana – postępowanie na podstawie art. 29  

Postępowanie wszczęte w dniu 15 marca 2017 r. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy z uwagi na 

uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji 

w 2018 roku wydano drugą decyzję Prezydenta Miasta Zawiercie WOŚGM.6331.1.21.2017.JH.ADT  

z dnia 7 lutego 2018 r. w oparciu o uzyskaną opinię biegłego. Od decyzji złożono odwołanie  

i w związku z decyzją SKO.4114.16.2018 z dnia 31 października 2018 r. (data wpływu: 19 listopada 2018 

r.) uchylającą kolejną decyzji i dając do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 

ul. Gliniana – postępowanie na podstawie art. 234 

W dniu 30 października 2018 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z prośbą o wszczęcie  

i przeprowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydanie stosownej decyzji w rejonie  

ul. Glinianej. Po wstępnym rozpoznaniu sprawy wnioskodawca wycofał swój wniosek i 30 listopada 

2018 r. Prezydent Miasta Zawiercie wydał decyzję WOŚ.6331.3.2.2018.JH o umorzeniu postępowania. 

Decyzja ostateczna. 

Rudniki/ Włodowice – sprawa prowadzono jako organ zastępczy Wójta Włodowice – postępowania na 

podstawie art. 29 

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 10 sierpnia 2013 roku.  

18 listopada 2014 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło Prezydenta Miasta Zawiercie 

jako organ właściwy do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia czy 

zaistniały okoliczności określone w art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne i wydania w 

tym zakresie decyzji administracyjnej. Przedmiotem prowadzonej przed tut. organem sprawy było 

ustalenie, czy nastąpiły zmiany stanu wody na gruntach położonych  

w Rudnikach stanowiących własność przedsiębiorcy oraz na działce stanowiącej własność Gminy 

Włodowice, które szkodliwie wpływają na grunty przylegające do drogi Strażackiej i Górniczej 

powodując ich zalewanie. W dniu 15 lutego 2018 r. wydano kolejną decyzję Prezydenta Miasta 

Zawiercie WOŚGM.6331.4.53.2014.JH.ADT na podstawie opinii biegłego, od której zostało wniesione 

odwołanie. Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie znak: 

SKO.4114.17.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. (data wpływu: 4 grudnia 2018 r.) decyzja Prezydenta 

miasta została uchylona i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ  

I instancji. 

ul. Karlińska  – postępowania na podstawie art. 234 
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W dniu 6 sierpnia 2018 r. wszczęto postępowanie z wniosku właścicieli nieruchomości przy  

ul. Karlińskiej. Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 23 października 2018 r. Prezydent Miasta 

Zawiercie wydał decyzję WOŚ.6331.1.4.2018.JH.  2 listopada 2018 roku wpłynęło odwołanie od 

przedmiotowej decyzji. W dniu 6 listopada 2018 r. przekazano wraz z aktami sprawy odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.  

ul. Łanowa  – postępowania na podstawie art. 234 

W dniu 30 sierpnia 2018 r. wszczęto postępowanie z wniosku właścicieli nieruchomości przy  

ul. Łanowej. W trakcie prowadzonego postępowania, po przeprowadzonych oględzinach w terenie, 

wnioskodawcy wycofali wniosek. W dniu 17 października 2018 r. Prezydent Miasta Zawiercie wydał 

decyzję WOŚ.6331.2.3.2018.JH umarzającą przedmiotowe postępowanie. Decyzja ostateczna. 

Ponadto prowadzono postępowania wyjaśniające - badano przesłanki do wszczęcia postępowania  

z art. 234 Prawo wodnego w 2018 r. na nieruchomościach w rejonie ul. Firlejów, ul. Wierczki,  

ul. Karlińska, ul. Zarzecze w Zawierciu. 

Wyjaśnienia w zakresie gospodarki wodnej nieujęte wyżej - 25 spraw. 

Prowadzono korespondencję w zakresie współpracy z jednostkami Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w różnych sprawach: stan koryta rzeki Warty i zagrożenia dla mieszkańców 

(przekazanie Nadzorowi Wodnemu w Zawierciu przekrojów map, wystąpienie do jednostek PGW WP  

z prośbami o niezwłoczne podjęcie prac utrzymaniowych); ankieta dotycząca planowanych działań  

w sprawach zwiększenia retencji w zlewni Pilicy, wywieszanie informacji otrzymywanych od PGW WP  

w sprawach zgód wodnoprawnych. 

Pracownicy Wydziału brali udział w przeglądzie cieków i urządzeń wodnych i licznych wizjach  

w terenie w związku z interwencjami mieszkańców. Przygotowano dokumenty celem wniesienia 

odwołania od wydanego przez Starostę Zawierciańskiego pozwolenia wodnoprawnego ul. Solidna, 

Zawiercie. 

W 2018 roku zlecono wykonanie opracowania pn „Koncepcja gospodarki wodami w zlewni 

podlegającej przekształceniom z użytkowania rolniczego na przemysłowy w rejonie Strefy Aktywności 

Gospodarczej A w Zawierciu” – opracowanie zostało przekazane do jednostek organizacyjnych Urzędu 

i zamieszczono na BIP Urzędu. 

IX. Prowadzenie działań w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców 

W Wydziale Ochrony Środowiska prowadzono szereg mających charakter ekologiczno-edukacyjny.  

Do najważniejszych należały następujące: 

− Wydruk dwustronnej kolorowej ulotki informacyjnej z zakresu ochrony powietrza pn. 

„Podstawowe informacje dla mieszkańców Zawiercia – użytkowników kotłów, pieców  

i kominków na paliwo stałe” w ilość 5 000 sztuk; 

− W dniu 17 maja 2018 r. przeprowadzono spotkanie z dyrektorami przedszkoli omawiające realizacji 

zapisów Planu Działań Krótkoterminowych (procedury postępowania w przypadku otrzymania 

powiadomienia o złej jakości powietrza); 

− Zakup systemu do pomiaru i wizualizacji jakości powietrza w 10 punktach Zawiercia celem 

podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców - alternatywna sieć pomiarów chwilowych 

opartych na niereferencyjnych metodach pomiarowych. Tytułem wyjaśnienia należy podnieść,  

że w ostatnich latach na rynku dostępne są pomiary stanu powietrza dokonywane poprzez sieci 

pomiarowe alternatywne w stosunku do systemów państwowego monitoringu. Uzyskiwane wyniki 

obrazują stan chwilowy, nie mają odniesienia do poziomów dopuszczalnych lub docelowych,  

o których mowa w Prawie ochrony środowiska. Stanowią jednak element zwrócenia uwagi 

lokalnym społecznościom na niską emisję. W lutym 2018 r. Gmina Zawiercie zakupiła taki 

alternatywny system do pomiaru i wizualizacji jakości powietrza w 10 punktach Zawiercia celem 
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podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Wyniki pomiarów nie są podstawą  

do powiadamiania o ryzyku przekroczenia tzw. poziomu informowania (200 μg/m3) oraz poziomu 

przekroczenia alarmowego (300 μg/m3). Jak wspomniano wyżej, wyniki mają jedynie charakter 

poglądowy, nie stanowią podstawy do określenia jakości powietrza na terenie Gminy Zawiercie, 

dają jednak istotne wskazanie na źródło zanieczyszczenia powietrza, przez co zwracają uwagę na 

problem. 

Lokalizacja czujników na terenie Gminy Zawiercie w 2018 r.: 

1). Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie; 

2). Administracja Domów Mieszkalnych Nr 2, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  

ul. Dąbrowskiego 4, 42-400 Zawiercie; 

3). Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, 42-400 

Zawiercie; 

4). Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawierciu ul. M. C. Skłodowskiej 16, 42-400 Zawiercie; 

5). Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, ul. Paderewskiego 49, 42-400 

Zawiercie; 

6). Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie; 

7). Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu, ul. Oświatowa 55, 42-400 

Zawiercie; 

8). Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 117, 42-400 

Zawiercie; 

9). Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu, ul. Filaretów 9, 42-400 Zawiercie; 

10). Przedszkole nr 2 w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28, 42-400 Zawiercie. 

− Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW” -> „OCHRONA 

POWIETRZA” na bieżąco zamieszczane są różne informacje na temat jakości i ochrony powietrza: 

http://www.zawiercie.eu/kategorie/ochrona_powietrza. 

Pod ww. adresem umieszczane są także linki do różnych systemów pomiarów powietrza.  

− Wykonanie nasadzeń brzóz brodawkowatych w odmianie „Youngii” w ilości 10 sztuk w rejonie 

budynku MOPS przy ulicy Piłsudskiego. Nasadzenia przeprowadzono na wniosek, w związku z akcją 

popularyzowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - kształtowanie kultury czytelniczej wśród 

różnych środowisk.  

− Spektakl dla dzieci pt. „Skrzydlaty odlot” z zakresu edukacji ekologicznej na temat zanieczyszczeń  

i ochrony powietrza. w wykonaniu Teatru Kultureska z Trzemeśni. Miejsce występu: Miejski 

Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie. 

Uczestnicy: przedszkolaki z grup starszych z przedszkoli z terenu Gminy Zawiercie” 

− Dodruk ulotki na temat przestrzegania zasad i działaniach prewencyjnych celem ograniczenia 

wzrostu populacji dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych – 5 000 sztuk. 

X. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania opinii dotyczących rekultywacji i zagospodarowania 

gruntów oraz w przedmiocie nałożenia obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby  

z gruntów rolnych i jej wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, a także 

przyjmowanie decyzji dotyczących wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów niezwiązanych  

z działaniami gminy na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych. 

Opinia prezydenta miasta poprzedza decyzje starosty w sprawach rekultywacji i zagospodarowania 

gruntów. W 2018 r. do tut. Urzędu wpłynęły dwa wnioski Starostwa Powiatowego w Zawierciu  

http://www.zawiercie.eu/kategorie/ochrona_powietrza
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w sprawie wydania opinii. Prezydent Miasta Zawiercie wydał dwie pozytywnie opnie (w formie 

postanowienia) w sprawie nałożenia obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy próchnicznej gleby oraz 

wykorzystania jej na cele poprawy wartości użytkowej gruntów. 

 

XI. Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych na podstawie ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót geologicznych. W roku 2018 wpłynęło do tut. 

Urzędu 6 wniosków Starostwa Powiatowego w Zawierciu zakończonych wydaniem 5 opinii w formie 

postanowienia (rozpatrzenie 1 wniosku zakończono w 2019 r. wydaniem postanowienia). 

 

XII. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa 

rasy uznawanej za agresywną na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2c ustawy o ochronie zwierząt w związku z §1 pkt 7 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów 

uznawanych za agresywne  w 2018 r. na podstawie złożonego wniosku Prezydent Miasta Zawiercie  

w 2018 r. wydał jedną decyzję zezwalającą na utrzymywanie jednego psa rasy uznanej za agresywną. 

XIII. Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego na podstawie 

ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 

W 2018 r. Prezydent Miasta Zawiercie poświadczył 23 oświadczenia o osobistym prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.  

XIV. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym w szczególności koordynowanie działań 

komisji ds. oszacowania strat w rolnictwie. 

W Wydziale Ochrony Środowiska prowadzone są sprawy z zakresu koordynowania działań Komisji  

do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz 

nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie 

się ziemi lub lawinę w Gminie Zawiercie. Komisja do ww. spraw została powołana Zarządzeniem  

Nr 426/15 Wojewody Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r., zmienionym zarządzeniem Nr 232/17 

Wojewody Śląskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 

stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.). Przewodniczącą 

Komisji i koordynatorem bieżących spraw jest pracownik Wydziału Ochrony Środowiska tut. Urzędu.  

W 2018 r. do tut. Urzędu złożony został jeden wniosek w sprawie oszacowania strat spowodowanych 

zjawiskiem suszy. Protokół z oszacowania strat przesłano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

niezwłocznie po zaakceptowaniu przez rolnika wnioskującego. Ponadto w 2018 r. Komisja 

cotygodniowo począwszy od 15 maja do 11 grudnia składała do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach informację w formie tabelarycznej dotyczącą zestawienia danych z prac komisji  

ds. oszacowania strat w rolnictwie. 

 

XV. Realizacja „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na 

celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycji” przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr V/47/5/2017  

z dnia 18 grudnia 2017 r. (publ. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 grudnia 2017 r., poz. 7339). 
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Gmina Zawiercie jest zobowiązana do realizacji następujących działań naprawczych przewidzianych 

ww.  Programem: 

1. Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw 

stałych. 

2. Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych. 

3. Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro. 

4. Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje)  

oraz informacyjne i szkoleniowe. 

Prezydenta Miasta Zawiercie zobowiązany jest do corocznego przygotowania sprawozdania  

z realizacji działań naprawczych wskazanych w Programie w danym roku za rok poprzedni  

i przekazanie go Marszałkowi Województwa w terminie do 30 kwietnia każdego roku – sprawozdanie 

za rok 2018 r. jest na etapie przygotowania. 

XVI. Prowadzenie spraw z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Postępowania w sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należą do spraw 

skomplikowanych, jedno- lub dwuetapowych, których tryb jest uwarunkowany przepisami 

szczególnymi ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wydanie postanowienia lub/i 

decyzji jest zawsze poprzedzone uzyskaniem opinii i/lub uzgodnień organów oraz w przypadkach,  

kiedy prowadzona jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – bierze się pod uwagę 

wnioski i uwagi społeczeństwa. W 2018 r. prowadzono postępowania administracyjne w sprawie 

następujących przedsięwzięć: 

− Punkt skupu złomu (ulica Polska dz. nr ew. 29/1, 30, 33/2 k.m. 41 obr. Zawiercie) – postępowanie 

wszczęte w 2017 r., w 2018 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja 

ostateczna w 2018 r.; 

− Budowa budynku produkcyjnego z budynkiem biurowo-socjalnym oraz budynkiem magazynowym 

wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 613/26, 613/25  

w obrębie Marciszów, Gmina Zawiercie (jako budowa zakładu powlekania tworzyw sztucznych  

z odzyskiem odpadów niebezpiecznych) – postępowanie wszczęte w 2017 r., w 2018 r. wydano 

decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja ostateczna w 2018 r.; 

− Budowa hali magazynowo – produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną 

infrastrukturą w mieście Zawiercie przy ul. Myśliwskiej, województwo śląskie, na działkach 

ewidencyjnych nr 613/15, 613/16 613/32, 613/31 obręb 0007 Marciszów - zgodnie  

z przepisami cytowanej ustawy w 2018 r. na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o. za zgodą PDC 

Industrial Center 76 Sp. z o. o. wydano decyzję orzekającą przeniesienie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31 października 2017 roku znak: 

WOŚGM.6220.11.13.2017.ADT zmieniającej uprzednio wydaną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: WOŚGM.6220.27.14.2016.JLK; wydano decyzję 

orzekającą zmienić decyzję oznaczoną numerem dokumentu WOŚGM.6220.11.13.2017.ADT z dnia 

31 października 2017 roku zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oznaczoną 

numerem dokumentu WOŚGM.6220.27.14.2016.JLK z dnia 12 czerwca 2017 roku dla 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej z zapleczem socjalno-
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biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą w mieście Zawiercie przy ulicy Technologicznej, 

województwo śląskie, na działkach o numerach ewidencyjnych 613/15, 613/16, 613/32, 613/31 

(obr. Marciszów), decyzje ostateczne w 2018 r.;  

− Prowadzenie skupu złomu metali żelaznych i nieżelaznych przy ulicy Okólnej w Zawierciu - działka 

nr ew. 23 (k.m. 41 obr. Zawiercie) - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

i określającą warunki korzystania ze środowiska, decyzje ostateczne w 2018 r.; 

− Budowa obiektu handlowo-usługowego w Zawierciu przy ulicy Sikorskiego wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną – w 2018 r. postępowanie w toku, zakończone w 2019 r. wydaniem 

decyzji orzekającej umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach po rozpatrzeniu oświadczenia z dnia 28.01.2019 r. o cofnięciu w całości 

złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

− Rozbudowa zakładu w "CHEMOKOR" HENRYK GROCHOWALSKI w Zawierciu ul. Okólna 10 na 

działkach 1/72, 1/120, 1/49, wydzielonej części działek 1/140, 1/151, obręb 24106_1.0012, 

Zawiercie – postępowanie wszczęte w 2018 r. w toku, zakończone w 2019 r. wydaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określającej warunki korzystania ze środowiska; 

− Budowa pieca grzewczego i klatek walcowniczych wraz z infrastrukturą techniczną dla istniejącej 

linii Morgana w CMC Poland Sp. z o. o. – postępowanie wszczęte w 2018 r., prowadzono ocenę 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie zakończone wydaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach w 2019 r.  

Zgodnie z dyspozycją ustawową przekazywano ostateczne decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz z kopią załączników odpowiednio organom ochrony środowiska, o którym 

mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Staroście 

Zawierciańskiemu lub Marszałkowi Województwa Śląskiego). 

 

XVII. Informacja o środowisku 

Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obligują prezydenta miasta  

do umieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  

w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w bazie danych o ocenach oddziaływania  

na środowisko. Wydział Ochrony Środowiska zamieszczał na bieżąco informacje z zakresu działania  

w bazach danych prowadzonych na stronach internetowych: pod linkami: 

− http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home 

− https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Zawierciu 

XVIII. Egzekucja należności pieniężnych  

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w obrocie prawnym utrzymana została 

decyzja administracyjna wymierzająca administracyjną karę pieniężną za zniszczenie drzew  

na nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego w Zawierciu z dnia 30 grudnia 2016 r. – w związku  

z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w tej sprawie do budżetu Gminy wpłynęło 17 716,17 

złotych. 

W toku przeprowadzonych 11 procedur kontrolnych w sprawach należności z tytułu opłat za usunięcie 

drzew lub krzewów wydano 9 decyzji administracyjnych o umorzeniu opłat,  

2 postępowania przedłużono brak możliwości potwierdzenia żywotności drzewostanu z uwagi na 

warunki atmosferyczne. 

http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home
https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urząd+Miejski+w+Zawierciu
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REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Główne cele działań Referatu w 2018 r. dotyczyły objęcia gminnym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, egzekwowania 

należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nadzoru nad Wykonawcą 

świadczącym usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących 

 z nieruchomości zamieszkałych.  

I. Akty prawa miejscowego w oparciu, o które realizowane są zadania związane z systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawiercie funkcjonuje  

w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018 r.  

poz. 1454 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. Poniżej podano wykaz uchwał 

podjętych w latach 2012 – 2017, w oparciu o przepisy ww. ustawy, które w 2018 roku były  

w obrocie prawnym i stanowiły podstawę zadań realizowanych w Referacie Gospodarki 

Komunalnej: 

1. Uchwała Nr XXVI/254/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z dnia 10 października 2012 r., poz. 3945); 

2. Uchwała Nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., poz. 928); 

3. Uchwała Nr XLIII/424/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17 stycznia 2014 r., 

poz. 368);  

4. Uchwała Nr XXVI/255/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2012 r., poz.4056); 

5. Uchwała nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie (Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., poz.6479) oraz Uchwała  

nr XLV/410/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały 

Nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z dnia 4 października 2017 r., poz.5221); 

6. Uchwała Nr XLVI/418/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z dnia 24 października 2017 r., poz. 5570); 

7. Uchwała Nr XVI/144/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Województwa Śląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., poz. 6480) oraz Uchwała  

Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 



152 
 

Nr XVI/144/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa 

Śląskiego z dnia 10 maja 2016 r., poz. 2628) 

II. Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawiercie 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawiercie sporządzana 

jest w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej Analizy stanowi art. 3 ust. 2 

pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 9tb wyżej wymienionej ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza analizę 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Dodatkowo analiza musi zawierać:  

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania,  

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,  

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych, 

4) liczbę mieszkańców, 

5)  liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,  

w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12,  

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,  

7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania  

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za 

poprzedni rok kalendarzowy. Analiza podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 

III. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

Gmina odpowiada za wywóz wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. Każdy właściciel nieruchomości w przypadku zamieszkania osób  

na nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub jej zmiany, w której deklaruje liczbę osób 

zamieszkujących nieruchomość. W wyniku prowadzonych w Referacie działań zmierzających  

do objęcia wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. 

wysłano 185 wezwań do przedłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W odpowiedzi uzyskano 123 deklaracje oraz 41 wyjaśnień (budynek jest 



153 
 

niezamieszkały, urodzone dziecko nie mieszka pod adresem zameldowania lub w przypadku 

domeldowania albo zgonu nie zmieniła się liczba mieszkańców na nieruchomości), a także wydano 

5 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 7 decyzji 

umarzających postępowanie ze względu na złożenie deklaracji. W pozostałych przypadkach trwają 

czynności kontrolne i sprawdzające, które będą skutkowały złożeniem deklaracji, wyjaśnień bądź 

wszczęciem postępowań administracyjnych w celu określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2018 r. Referat Gospodarki Komunalnej kontynuował 

kontrole na nieruchomościach, gdzie nie złożono dotychczas deklaracji lub zgłoszono, że dom jest 

niezamieszkały w celu objęcia wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych gminnym 

systemem gospodarowania odpadami. Ponadto prowadzone są działania mające na celu 

weryfikację danych zawartych w deklaracjach złożonych w latach poprzednich.  

IV.  Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie złożonej deklaracji. 

Stawka opłaty ustalona jest przez Radę Miejską w Zawierciu, w drodze stosownej uchwały. 

Ponoszona przez mieszkańców opłata stanowi dochód gminy i wykorzystywana jest na pokrycie 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi takich jak: 

− odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

− tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

− obsługa administracyjna tego systemu, 

− edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Zawiercie według stanu na dzień 31 grudnia 

2018 r. wynosiła 48 661 osób, w tym 47 960 na pobyt stały, 701 na pobyt czasowy.  

Wskaźnik zagęszczenia ludności kształtował się na poziomie 571 osób na 1 km2. Pomimo obowiązku 

meldunku liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (osób 

zamieszkałych) na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 43 761 mieszkańców, co stanowi 6 379 gospodarstw 

jednorodzinnych oraz 474 nieruchomości wielorodzinnych. 

Odnotowujemy ciągły spadek liczby osób zamieszkujących na terenie Gminy Zawiercie.  

W porównaniu do lat ubiegłych liczby te wynosiły następująco: na dzień 31.12.2017 r. systemem 

objętych było 43 917, na dzień 31.12.2016 r. – 44 185, na dzień 31.12.2015 r. – 44 770 mieszkańców, 

na dzień 31.12.2014 r. – 45 352 mieszkańców, na dzień 31.12.2013 r. – 45 851 mieszkańców.  

W 2018 r. złożonych zostało przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych oraz zarządców 

nieruchomości wielorodzinnych 1 399 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w tym 129 deklaracji pierwszych.  

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2018 kształtowały się 

następująco: należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 6 745 217,32 zł. Dochody uzyskane  

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r. wyniosły 6 340 105,18 zł., należności pozostałe do zapłaty w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: ogółem 420 904,82 zł, w tym zaległości 353 581,39 

zł, natomiast nadpłaty wyniosły 15 792,68 zł.  

Na kwotę zaległości w wysokości 353 581,39 zł składają się wszystkie zaległości powstałe w okresie od 

1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. 

W 2018 r. wystawiono 419 upomnień na łączną kwotę 191 223,56 zł oraz 76 tytułów wykonawczych 

na łączną kwotę 46 961,90 zł. 

W związku z posiadanymi zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciele nieruchomości zamieszkałych w roku 2018 złożyli 5 wniosków o udzielenie ulgi w opłacie  
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci rozłożenia na raty zaległości bądź umorzenia 

zaległości. Po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie ulg oraz po przeanalizowaniu sytuacji 

materialnej, a także ważnego interesu podatnika bądź ważnego interesu publicznego wydano:  

2 decyzje odmawiające udzielenia ulgi, 1 decyzję, na podstawie której udzielono ulgi oraz  

2 postępowania umorzono, gdyż na dzień wydania przedmiotowej decyzji zaległość została 

uregulowana. 

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 800 z późn. zm.) na dzień 31 grudnia 2018 r., zobowiązania podatkowe dotyczące opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 3 365,00 zł. uległy przedawnieniu. 

V. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych.  

W 2018 r. na terenie Gminy Zawiercie odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

realizowany był na podstawie zawartej umowy przez Wykonawcę wyłonionego w trybie zamówienia 

publicznego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zawierciu. 

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawca wyposażył wszystkich 

mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, natomiast gniazda przy 

nieruchomościach wielorodzinnych wyposażono w pojemniki na zmieszane oraz selektywnie zbierane 

odpady komunalne. 

W 2018 r. odpady odebrane przez przedsiębiorcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym  

na „Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Zawiercie,  

na których zamieszkują mieszkańcy”, dostarczane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Zawierciu i zagospodarowane były zgodnie z zawartą umową przetargową 

na: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Zawiercie, 

na których zamieszkują mieszkańcy w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK)”. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą  

na terenie Gminy Zawiercie, których Gmina nie objęła systemem, mają obowiązek posiadania umowy 

na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych oraz selektywnie zebranych)  

z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie, prowadzonego przez 

Prezydenta Miasta Zawiercie lub z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów 

niebezpiecznych.  

VI. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

W 2018 r. na terenie Gminy Zawiercie funkcjonowały dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK-i) zlokalizowane przy ulicy Podmiejskiej oraz przy ulicy Krzywej. PSZOK-i 

prowadzone były przez ZGK Spółka z o. o. w ramach zawartej umowy na „Utworzenie  

i prowadzenie na terenie Gminy Zawiercie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK-i) wraz z zagospodarowaniem odpadów”. Punkty przeznaczone były do obsługi 

mieszkańców Gminy Zawiercie. PSZOK przy ul. Podmiejskiej czynny był 24 godziny na dobę  

od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, natomiast PSZOK przy  

ul. Krzywej czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00 oraz w pierwszą sobotę 

miesiąca w godzinach od 9:00-13:00. 

Do PSZOK - ów mieszkańcy w ramach opłaty za śmieci mogli dostarczać następujące rodzaje odpadów: 

− odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie), 
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− nadwyżki odpadów selektywnie zebranych m.in. papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale, szkło, 

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

− przeterminowane leki, 

− odpady wielkogabarytowe, 

− zużyte baterie i akumulatory, 

− zużyte opony, 

− inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, 

detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki, 

− odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 50 kg/mieszkańca/miesiąc (max 600 kg/rok). Limity te 

wprowadzono zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie, 

aby uniknąć przywożenia do PSZOK-a gruzu przez przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w sektorze budowlanym. 

Ponadto do PSZOK-u przy ul. Krzywej mieszkańcy w ramach opłaty za śmieci mogli dostarczać: 

− styropian budowlany, wełnę mineralną pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych  

na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 10 kg/mieszkańca/rok; 

− papę odpadową pochodzącą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Zawiercie w ilości do 20 kg/mieszkańca/rok. 

VII. Kampania edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda gmina jest zobowiązana 

do prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Jednym z działań edukacyjnych w Gminie Zawiercie jest coroczna organizacja konkursów 

ekologicznych: „Zbiórka zużytych baterii suchych” oraz „Zbiórka makulatury”.  W 2019 r. została 

ogłoszona IX edycja konkursu „Zbiórka zużytych baterii suchych” oraz XI edycja konkursu „Zbiórka 

makulatury”. W konkursach uczestniczą przedszkola i szkoły podstawowe z terenu Gminy Zawiercie. 

Głównymi założeniami konkursów są kształtowanie świadomości ekologicznej, zmniejszenie ilości 

odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko, ograniczenie negatywnego wpływu 

na środowisko substancji niebezpiecznych zawartych w zużytych bateriach suchych przez zmniejszenie 

ilości baterii trafiających na składowiska odpadów, a tym samym propagowanie konieczności 

selektywnej zbiórki odpadów. 

Cyklicznie organizowane są również przedstawienia o tematyce ekologicznej, które kierowane są do 

dzieci ze szkół podstawowych i poruszają aspekty smogu, niskiej emisji, spalania odpadów w piecach 

oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Od trzech lat odbywa się konkurs „Ekologiczny pokaz mody przedszkolaka” organizowany przez Referat 

Gospodarki Komunalnej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Konkurs ma 

na celu podniesienie świadomości o możliwości powtórnego wykorzystania odpadów komunalnych, 

propagowanie idei selektywnej zbiórki, jak również zwrócenie uwagi na możliwość ograniczenia ilości 

wyrzucanych przez nas odpadów.  

Od 2015 r. corocznie Referat Gospodarki Komunalnej organizuje Rodzinny Festyn Ekologiczny. Podczas 

festynu prowadzona jest zbiórka odpadów segregowanych w zamian za drzewko, sadzonkę lub gadżet. 

Organizator zapewnia szereg atrakcji dla dzieci, jak i dorosłych m. in. zabawy/ animacje  

z muzyką, stoiska tematyczne, kącik plastyczny gdzie dzieci z surowców wtórnych wykonują różne 

prace i ozdoby, konkursy z nagrodami dla wszystkich uczestników festynu, ekologiczny pokaz mody 

przedszkolaka, podczas którego dzieci z wygranych placówek prezentują stroje wykonane  
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z surowców wtórnych oraz odpadów komunalnych. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego  

w Zawierciu przeprowadzają wśród mieszkańców quiz „Odpowiedz i wygraj”, który cieszył się 

ogromnym zainteresowaniem. 

Dla najmłodszych przygotowane są atrakcje w postaci bezpłatnych urządzeń zabawowych, zabawy 

animacyjne takie jak malowanie naturą, interaktywny pokaz „Operacja segregacja", plastyczny kącik 

ekologiczny z wykorzystaniem materiałów wtórnych, kącik z malowaniem buziek oraz balonikowym 

zoo, pokazy dużych baniek mydlanych, spotkanie ze szczudlarzami oraz postaciami bajkowymi. 

Zabawom w tle towarzyszą występy artystyczne. 

W ramach kampanii informacyjnej wydawane są ulotki, plakaty, broszury na temat selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku w mieście.  

VIII. Obowiązki sprawozdawcze z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

Na gminę oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

nałożono obowiązek składania sprawozdań z realizacji wyznaczonych zadań. Obowiązek ten  

w szczególności odnosi się do osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.  

Wspomniane sprawozdania składają: 

− podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – obowiązek przedkładania 

prezydentowi miasta półrocznych sprawozdań, 

− podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obowiązek 

przedłożenia prezydentowi miasta rocznego sprawozdania, 

− podmioty prowadzące regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych – obowiązek 

przedłożenia prezydentowi miasta rocznego sprawozdania,  

− podmioty zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła (tzw. punkty skupu) – obowiązek przedłożenia prezydentowi 

miasta rocznego sprawozdania, 

− prezydent miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – obowiązek 

przedłożenia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

rocznego sprawozdania. 

Ponadto na podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych nałożono obowiązek przedkładania prezydentowi miasta 

kwartalnych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności.  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., która w przedmiocie swojej działalności pozostała  

w sferze związanej z gospodarką odpadami tj. transportem i przetwarzaniem odpadów wytwarzanych 

przez mieszkańców i firmy zlokalizowane na terenie powiatu zawierciańskiego, 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o., który przejął zadania ZGK polegające na 

utrzymaniu czystości miasta. 

W ślad za restrukturyzacją organizacyjną Rada Miejska Uchwałą Nr XXV/221/16 z dnia 29 czerwca 2016 

roku dokonała uchylenia Uchwały Nr XVII/161/11 z dnia 30 listopada 2011 r. oraz  

Nr XXXIII/325/13 z dnia 27 marca 2013 w sprawie określenia zadań własnych Gminy Zawiercie, 

realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z zakresu: 

– utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego 

przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 
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– rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla Miasta Zawiercie, 

– zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych  

z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Zawiercie przez „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych dla Miasta Zawiercie” zlokalizowany przy ulicy Podmiejskiej w Zawierciu. 

Zakład Gospodarki Komunalnej od 2017 roku stał się komercyjnym przedsiębiorstwem działającym  

na wolnym rynku. Spółka w latach 2017 i 2108 uczestniczyła (z pozytywnym rezultatem)  

w przetargach nieograniczonych ogłaszanych przez Gminę Zawiercie na: 

– „Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Zawiercie,  

na których zamieszkują mieszkańcy” (10.07.2017), 

– „Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz przekazanie ich do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych” (08.11.2017), 

– „Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Zawiercie 2 punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych” (15.01.2018). 

Spółka w 2018 roku konsekwentnie rozwijała swój podstawowy przedmiot działalności związany  

z gospodarką odpadami skupiając się na prowadzeniu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych dla rejonu I województwa śląskiego. Ponadto w zakresie przedmiotu działalności Spółki 

w 2018 roku było również: 

– zbieranie, odbiór i transport odpadów, 

– selektywna zbiórka odpadów (szkło, plastik, makulatura, odpady biodegradowalne), 

– zbiórka materiałów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego, elektronicznego i AGD, 

– usługa unieszkodliwiania, sortowania i kompostowania odpadów, 

– usługa mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

– wynajem lokali, 

– wytwarzanie energii elektrycznej otrzymywanej w procesie kogeneracji z gazu składowiskowego. 

Najistotniejszym wydarzeniem dla Spółki w roku 2018 była realizacja inwestycji pod nazwą 

„Konsolidacja organizacyjna Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. na terenach przemysłowych 

w Zawierciu przy ulicy Podmiejskiej” polegająca na budowie budynku biurowo-socjalnego, budynku 

warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego oraz placu utwardzonego. 

Niezależnie od powyższego, Spółka w 2018 roku konsekwentnie rozwijała swój podstawowy przedmiot 

działalności związany z gospodarką odpadami, skupiając się na prowadzeniu Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu I województwa śląskiego. 

Odpady pochodzące z gospodarstw domowych oraz z prac budowlanych/rozbiórkowych w latach 2017 

i 2018 poddawane były recyklingowi w 100 %. 

Jednym z podstawowych celów, jaki stawia przed sobą Spółka, jest zwiększenie poziomu odzysku 

odpadów zebranych selektywnie. Spółka w sprawozdaniu złożonym do gminy Zawiercie za 2018 rok 

wykazała, iż nie osiągnęła zakładanych przepisami prawa poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 



158 
 

sztucznych i szkła. Przyczyną braku uzyskania zakładanych poziomów odzysku w 2018 roku w gminie 

była między innymi: zła jakość odpadów selektywnie zebranych (odpady zawierały znaczną ilość 

odpadów komunalnych), a także brak segregacji u źródła oraz brak dokładnej informacji ile surowców 

wysegregowanych zostało przekazanych do odbiorców końcowych. Trzeba podkreślić, że na taki stan 

rzeczy znaczny wpływ ma brak prowadzenia w latach ubiegłych działań edukacyjnych  

i promocyjnych wśród mieszkańców Zawiercia. Obecnie Spółka pracuje nad podjęciem działań 

edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym 

prowadzeniem prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła oraz promocją sensu hierarchii 

postępowania z odpadami (w tym zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i ponownego ich 

wykorzystania) oraz wzmożoną kontrolą w zakresie prawidłowej segregacji odpadów u źródła. 

Głównym celem Spółki na rok 2019 jest modernizacja części mechanicznej Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez rozbudowę hali nadawy odpadów oraz hali 

sortowni wraz z unowocześnieniem części technologicznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  

w celu dostosowania instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT oraz poprawienie 

efektywności części mechanicznej instalacji w celu zwiększenia poziomów odzysku odpadów 

komunalnych. 

Ponadto Spółka prowadzi działania mające na celu doprowadzenie do zawarcia porozumień 

międzygminnych, ze szczególnym uwzględnieniem gmin powiatów: zawierciańskiego  

i myszkowskiego, w celu prowadzenia wspólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

którego operatorem byłaby Spółka, działając w imieniu stowarzyszonych JST.  

Głównym zadaniem, w którym może być pomocna gmina Zawiercie, jest, z uwagi na wzmożony ruch 

kołowy (który prawdopodobnie ze względu na powstające inwestycje realizowane w ramach Strefy 

Aktywności Gospodarczej ulegnie zwiększeniu), modernizacja (tj. poszerzenie i remont nawierzchni) 

końcowego odcinka ul. Podmiejskiej (tj. od skrzyżowania z ulicą Inwestycyjną do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych), a także współdziałanie ze Spółką w zakresie promocji 

rozwiązań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców Zawiercia. 

Współdziałanie gminy Zawiercie ze Spółką i wspieranie jej działań w dążeniu do stworzenia 

stowarzyszenia gmin powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego w celu wspólnego kreowania  

i prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi byłoby bardzo pomocne w skutecznym 

zrealizowaniu przyjętych zamierzeń. 

Należy zwrócić również uwagę na możliwość współpracy gminy Zawiercie ze Spółką przy prowadzeniu 

akcji edukacyjnych, których celem będzie podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Przekładać się to będzie z jednej strony na poprawność zachowań mieszkańców Zawiercia, a z drugiej 

zaś strony  zwiększy poczucie odpowiedzialności mieszkańców za otoczenie. W aspekcie gospodarki 

odpadami mieszkańcy świadomi skutków danego postępowania przykładają dużą rolę do prawidłowej 

segregacji odpadów.  

Energia elektryczna uzyskana w procesie kogeneracji wykorzystywana jest na potrzeby własne zakładu 

w tym do obsługi bieżących prac na elektrowni oraz wprowadzana jest do sieci elektroenergetycznej. 

Moc zainstalowanej jednostki kogeneracyjnej całkowicie zapewnia zagospodarowanie aktualnie 

produkowanego biogazu składowiskowego. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozbudowy 

kogeneracji ze względu na ilość biogazu składowiskowego.  

W 2018 roku zostało wyprodukowanych 1077,110 MWh energii elektrycznej, z czego do sieci 

elektroenergetycznej zostało wprowadzonych 782,946 MWh. 
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RIPOK (MBP) 

W 2018 r. przetworzono łącznie 37281,984 Mg odpadów. 

Procentowa ocena wykorzystania mocy przerobowej instalacji z 50.000 Mg/rok – 74,56%. 

Stan instalacji części mechanicznej można określić obecnie jako dostateczny (m. in. w związku  

z obecnym stanem technicznym linii sortowniczej oraz faktem, iż stan powierzchni magazynowej oraz 

ograniczona wydajność urządzenia belującego surowce uniemożliwiają przyjęcie do przetworzenia 

większej ilości odpadów selektywnych). W 2018 r. występowały awarie instalacji, jednak czas przestoju 

nimi powodowany nie był formalnie zliczany (od początku roku 2019 zliczanie czasu przestoju jest 

obowiązkowe). W raporcie otwarcia dotyczącym stanu instalacji MBP (mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania), który został sporządzony w grudniu 2018 r., ujawniono szereg nieprawidłowości 

grożących przede wszystkim doraźnym unieruchomieniem linii sortowniczej,  

a których dalsze ignorowanie w zakresie podstawowych zasad eksploatacji i zaniedbania obowiązków 

konserwacji mogło spowodować brak wypełnienia wymaganych prawem norm i parametrów 

(stwierdzono m. in.: uszkodzenia poszycia hali, uszkodzenia konstrukcji hali, bardzo istotne 

zanieczyszczenie i zużycie linii, zanieczyszczenie przenośnika i jego najbliższego otoczenia, co mogło 

skutkować trwałym uszkodzeniem części eksploatacyjnych, a w skrajnych przypadkach nawet 

pożarem).  

Pomimo doraźnie usuniętych nieprawidłowości w zakresie eksploatacji instalacji (zwłaszcza sortowni) 

konieczne są dalsze comiesięczne nakłady, które będą ponoszone przez Spółkę w celu realizacji 

kolejnych prac konserwacyjnych, a które nie zostały wykonane w latach ubiegłych. Należy jednak 

wyraźnie podkreślić, że realizacja tych zadań, na co wskazano powyżej, skutkuje niestety zwiększeniem 

bieżących kosztów Spółki: i tak w roku 2017 sumaryczne nakłady na przedmiotowe prace wynosiły 

zaledwie około 40000 zł, w 2018 r. ponad 130000 zł, natomiast w I kwartale roku 2019 już ponad 

120000 zł. Jednoznacznie można więc stwierdzić, że brak serwisu instalacji w latach ubiegłych skutkuje 

obecnie zwiększeniem kosztów Spółki. 

Głównym celem Spółki jest modernizacja części mechanicznej Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez rozbudowę hali nadawy odpadów oraz hali sortowni, 

wraz z unowocześnieniem części technologicznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w celu 

dostosowania instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT oraz poprawienie efektywności 

części mechanicznej instalacji w celu zwiększenia poziomów odzysku odpadów komunalnych. 

Dodatkowo z uwagi na zaniechania opisane powyżej dotyczące eksploatacji i konserwacji 
przede wszystkim linii sortowniczej, konieczne są prace modernizacyjne mające na celu usunięcie 
nieprawidłowości grożących doraźnym unieruchomieniem linii sortowniczej. 
Niewątpliwie Spółka ponosić będzie również koszty związane z modernizacją posiadanego taboru   
i doposażeniem w nowe jednostki. 
Szacunkowy koszt modernizacji części mechanicznej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych szacowany jest na około 14000000 zł netto. 
Zważywszy na opisane powyżej zaniechania z lat ubiegłych, dotyczące głównie konserwacji linii 
sortowniczej roczne koszty (dotyczy roku 2019) w tym zakresie konieczne do zapewnienia 
prawidłowego jej funkcjonowania szacuje się na około 300000 zł. 
Koszty remontu taboru szacowane są w bieżącym roku na około 700000  zł, natomiast doposażenia  
w nowe jednostki minimum 250000 zł. 
 
SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE: 
Za rok 2018 zostało zdeponowanych 29178,941 Mg odpadów przeznaczonych do odzysku  
i unieszkodliwiania. 
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Rozważana jest możliwość budowy kolejnej kwatery składowiska (decyzja w sprawie nastąpi na etapie 
przekazywania wytycznych do kolejnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, nie wcześniej 
niż przed rokiem 2022), jednak w wieloletnich planach inwestycyjnych Spółki priorytetem jest 
modernizacja części mechanicznej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,  
co zostało opisane powyżej. 
Na instalacji nie występuje odbiór odpadów niebezpiecznych. 
 
Poza odbiorem odpadów z gospodarstw domowych ZGK dokonuje okazjonalnego usuwania odpadów 
(budowlane, poremontowe – kontenery, big bagi, papa, ciekłe) – w 2018 r. wystąpiło łącznie 1386 
odbiorów. 
 
Na usuwanie odpadów przemysłowych – związanych z prowadzoną przez kontrahentów działalnością 
gospodarczą – zawarto w 2018 r. 199 umów, dodatkowo 21 umów z osobami fizycznymi prowadzącymi 
działalność gospodarczą. 
 
Spółka z uwagi na brak możliwości unieszkodliwiania odpadów medycznych posiada zawartą umowę 
na odbiór i unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów z SARPI Dąbrowa Górnicza sp. z o.o.  
 
W 2018 r Spółka realizowała odbiór odpadów z pobliskich jednostek samorządu na podstawie umów 
zawartych z gminami: Kroczyce, Niegowa, Przyrów, Włodowice. 
 
W 2018 r. z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych korzystały łącznie 1392 osoby. 
 
Skup surowców wtórnych: 
 
Spółka pozyskuje surowce wtórne, odbierając odpady od klientów komercyjnych. 
 
Największym wyzwaniem inwestycyjnym, z którym mierzyła się Spółka w 2018 r. była realizacja zadania 
pod nazwą „Konsolidacja organizacyjna Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na terenach 
przemysłowych w Zawierciu przy ulicy Podmiejskiej”, polegające na budowie budynku biurowo – 
socjalnego, budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego oraz 
placu utwardzonego. 
Z innych kwestii stanowiących niewątpliwie wyzwanie, a zarazem zagrożenie dla Spółki należy 
wymienić konsekwencje wynikające z zakazu składowania na wysypiskach określonych rodzajów 
odpadów (na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie 
dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach) o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg czyli frakcji 
nadsitowej. Według ustawodawcy jedynymi sposobami zagospodarowania w/w frakcji jest 
dostarczanie do spalarni, cementowni bądź przerobienie z użyciem nowoczesnych (a tym samym 
bardzo kosztownych) technologii. Niestety wprowadzenie rozporządzenia nie pokryło się  
z stworzeniem odpowiedniej infrastruktury, która umożliwiałaby zagospodarowanie przedmiotowej 
grupy odpadów. Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem kilku instalacji w Polsce (w woj. śląskim 
brak realizacji), a istniejące cementownie nie posiadają wystarczających mocy przerobowych. Brak 
stabilizacji obowiązującego prawa nie ułatwia działalności w zakresie planowania strategii gospodarki 
odpadami: wejście w życie wyżej wymienionych regulacji spowodowało olbrzymie konsekwencje dla 
całej branży zagospodarowywania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych i doprowadziło do 
znaczącego zwiększenia nakładów i kosztów, a w konsekwencji do znacznego obniżenia rentowności 
przedsiębiorstw w branży. 
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OBSZAR 4  

Edukacja 
 

Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenie gminy jest jednym z elementów odpowiedzialnej 

polityki społecznej. Gmina złożyła w ubiegłym roku szereg wniosków w ramach projektów, programów 

i konkursów w zakresie edukacji. Organ prowadzący stwarza dzieciom odpowiednie warunki,  

a wykwalifikowana kadra pedagogiczna przyczynia się do sukcesów osiąganych przez uczniów na 

olimpiadach. 

W gminie w 2018 roku funkcjonowało 12 szkół podstawowych publicznych, w tym jedna szkoła 
publiczna prowadzona przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego oraz jedna 
niepubliczna szkoła podstawowa. Na dzień 30.09.2018 r. w szkołach podstawowych publicznych było 
4297 uczniów.  Oddziały w szkołach podstawowych liczyły średnio 21 uczniów. Największa liczba 
uczniów w klasie była w Szkole Podstawowej nr 6 i Szkole Podstawowej nr 2 – 31 uczniów, najmniejsza 
natomiast w Szkole Podstawowej nr 7 i Szkole Podstawowej nr 8 - 10 uczniów. 
 
W związku z trwającą reformą oświaty w 2018 roku nie było absolwentów szkół podstawowych.  
Do kolejnej klasy na rok szkolny 2018/2019 nie otrzymało promocji 25 uczniów. 
 
Jeżeli chodzi o naukę języków obcych w szkołach podstawowych języka angielskiego uczyło się 4297 
uczniów, a języka niemieckiego 719 uczniów. Nauczaniem indywidualnym objętych było sześcioro 
uczniów. 
 
Do szkoły dojeżdżało 123 uczniów, którzy stanowią 2,86 % wszystkich uczniów w szkołach. Uczniowie 
mieli pokrywane koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej poprzez zakup biletów 
autobusowych. 

 
W 2018 funkcjonowało 9 przedszkoli publicznych oraz 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. Do publicznych przedszkoli uczęszczało 1482 dzieci, w tym 700 dziewcząt i 782 
chłopców w tym dzieci z następujących roczników: 

 
– rocznik 2011 – ogółem 10 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 9 chłopców 
– rocznik 2012 – ogółem 436 dzieci, w tym 200 dziewczynek i 236 chłopców 
– rocznik 2013 – ogółem 355 dzieci, w tym 163 dziewczynki i 192 chłopców 
– rocznik 2014 – ogółem 366 dzieci, w tym 178 dziewczynek i 188 chłopców 
– rocznik 2015 -  ogółem 258 dzieci, w tym 134 dziewczynek i 124 chłopców 
– rocznik 2016 – ogółem 57 dzieci, w tym 24 dziewczynek i 33 chłopców 

 
W roku 2018 na prowadzenie przedszkoli gminnych wydano 13.031.573,43 zł, w tym dotacja 
otrzymana na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosiła 1.664.550 zł. 

 
W 2018 r. w gminie funkcjonowały 4 żłobki, w tym jeden żłobek miejski oraz trzy żłobki niepubliczne. 
Opieką w żłobkach na dzień 1 stycznia 2018 roku objętych było ogółem 130 dzieci, w tym 75 dzieci  
w żłobku miejskim. Na liście rezerwowej na miejsce w żłobku miejskim oczekiwało 98 dzieci. 
 
Szkoły i przedszkola na terenie Gminy Zawiercie prowadzone przez organy prowadzące inne niż jst.:  

– Prywatne Przedszkole Akademia Malucha w Zawierciu, ul. Miejska 24 

– Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Bajkowa Kraina” w Zawierciu, ul. Obrońców 

Poczty Gdańskiej 99 
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– Niepubliczne Przedszkole przy Parafii Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego  

w Zawierciu, ul. Lwowska 1 

– Szkoła Podstawowa nr 14 Fundacji Elementarz  Zawierciu, ul. Harcerska 67 

– Szkoła  dla Dorosłych "Sokrates", ul. Sienkiewicza 60 

– Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II  

w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60 

– Niepubliczne Przedszkole „NIBYLANDIA” w Zawierciu, ul. Szeroka 20 

– Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „KATILANDIA”, ul. Siewierska 74  

– Niepubliczne Przedszkole  ENE DUE RABE, ul. 11 Listopada 6c 

 
Wydatki poniesione na oświatę w 2018 r. wyniosły 56.284.619,37 zł., z czego 30.485.263 zł pokryte 
zostało z subwencji oświatowej. W ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pozyskano 
środki w kwocie 134.780 zł. 

 
Wydatki szkół  w przeliczeniu na 1 ucznia (w skali roku) w zł: 
 
Szkoła Podstawowa nr 1 11.390,48 zł 

Szkoła Podstawowa nr 2 13.690,61 zł 

Szkoła Podstawowa nr 3 10.014,93 zł 

Szkoła Podstawowa nr 4   9.921,38 zł  

Szkoła Podstawowa nr 5 10.076,96 zł 

Szkoła Podstawowa nr 6   8.204,06 zł 

Szkoła Podstawowa nr 7 11.078,52 zł 

Szkoła Podstawowa nr 8 11.479,69 zł 

Szkoła Podstawowa nr 9   9.266,33 zł 

Szkoła Podstawowa nr 11 12.485,28 zł 

Szkoła Podstawowa nr 13   7.853,21 zł 

 
Zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych szkołach na dzień 30.09.2018 roku: 
 

Szkoła Zatrudnienie  nauczycieli 

 Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Ogółem 

Szkoła Podstawowa nr 1 0 2,94 4,20 31,44 38,58 

Szkoła Podstawowa nr 2 1,50 4,00 4,69 23,24 33,43 

Szkoła Podstawowa nr 3 1,55 3,50 4,00 41,17 50,22 

Szkoła Podstawowa nr 4 4,44 5,00 9,95 30,01 49,40 

Szkoła Podstawowa nr 5 1,00 4,56 4,33 41,78 51,67 

Szkoła Podstawowa nr 6 1,94 13,00 4,11 43,92 62,97 

Szkoła Podstawowa nr 7 0 1,83 3,17 12,21 17,21 

Szkoła Podstawowa nr 8 1,00 2,64 3,20 18,93 25,77 

Szkoła Podstawowa nr 9 3,00 7,61 4,33 51,05 65,99 

Szkoła Podstawowa nr 11 3,84 10,71 4,75 9,68 28,98 
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Szkoła Podstawowa nr 13 0,00 6,02 6,98 21,67 34,67 

Razem 18,27 61,81 53,71 325,10 458,89 

     
 

Zestawienie liczby uczniów oraz oddziałów według SIO na 30.09.2018 r. 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZAWIERCIU  
ul. 11 Listopada 22 

Oddziały gimnazjalne Liczba uczniów Liczba oddziałów 

III 112 4 

Suma 112 4 

Oddziały szkoły podstawowej Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 15 1 

II 22 1 

III 0 0 

IV 35 2 

V 31 2 

VI 0 0 

VII 30 1 

VIII 59 2 

Suma 192 9 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA SZYMAŃSKIEGO W ZAWIERCIU 
 ul. Niedziałkowskiego 21 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 63 3 

„0” 23 1 

Suma 86 4 

Oddziały gimnazjalne Liczba uczniów Liczba oddziałów 

II 0 0 

III 58 3 

Suma 58 3 

Oddziały szkoły podstawowej Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 39 2 

II 20 1 

III 0 0 

IV 18 1 

V 31 1 

VI 0 0 

VII 0 0 

VIII 17 1 

Suma 125 6 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZAWIERCIU 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16 

Oddziały gimnazjalne Liczba uczniów Liczba oddziałów 

II 0 0 

III 171 6 

Suma 171 6 
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Oddziały szkoły podstawowej Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 59 3 

II 55 3 

III 0 0 

IV 33 2 

V 67 3 

VI 0 0 

VII 17 1 

VIII 63 3 

Suma 294 15 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZAWIERCIU 
ul. Powstańców Śląskich 18 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

„0” 13 1 

Suma 13 1 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 27 2 

II 27 2 

III 34 2 

IV 76 4 

V 52 3 

VI 52 2 

VII 75 4 

VIII 49 3 

Suma 392 22 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.  ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU 
ul. Paderewskiego 49 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 13 1 

„0” 22 1 

Suma 35 2 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 45 2 

II 36 2 

III 22 1 

IV 96 5 

V 77 4 

VI 65 3 

VII 61 3 

VIII 46 2 

Suma 448 22 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W ZAWIERCIU 
ul. Wierzbowa 4 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 86 4 

II 73 3 

III 33 2 

IV 113 4 
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V 143 6 

VI 109 4 

VII 94 3 

VIII 49 2 

Suma 700 28 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAWIERCIU 
ul. Oświatowa 55  

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

„0” 34 2 

Suma 34 2 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 20 1 

II 25 1 

III 0 0 

IV 24 1 

V 26 1 

VI 20 1 

VII 20 1 

VIII 10 1 

Suma 145 7 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W ZAWIERCIU 
ul. Wojska Polskiego 55 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 25 1 

„0” 25 1 

Suma 50 2 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 10 1 

II 11 1 

III 18 1 

IV 34 2 

V 13 1 

VI 24 1 

VII 12 1 

VIII 13 1 

Suma 135 9 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W ZAWIERCIU 
ul. Piłsudskiego 117 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 84 4 

II 72 4 

III 45 2 

IV 116 5 

V 117 6 

VI 83 3 

VII 63 3 

VIII 75 4 

Suma 655 31 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W ZAWIERCIU 
ul. Zarzecze 2 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 41 2 

„0” 21 1 

Suma 62 3 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 21 1 

II 12 1 

III 18 1 

IV 27 1 

V 14 1 

VI 24 1 

VII 25 1 

VIII 14 1 

Suma 155 8 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W ZAWIERCIU 
ul. Filaretów 9 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 64 3 

„0” 49 2 

Suma 113 5 

Oddziały gimnazjalne Liczba uczniów Liczba oddziałów 

II 0 0 

III 25 1 

Suma 25 1 

Oddziały Szkoła podstawowej Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 45 2 

II 40 2 

III 0 0 

IV 63 3 

V 49 2 

VI 57 2 

VII 30 1 

VIII 29 1 

Suma 313 13 

 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU 
ul. Paderewskiego 57 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 89 5 

„0” 25 1 

Suma 114 6 

PRZEDSZKOLE NR 2 W ZAWIERCIU 
ul. Marszałkowska 28  

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 65 3 
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„0” 49 2 

Suma 114 5 

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3 W ZAWIERCIU 
ul. Wyszyńskiego 5A 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 100 5 

„0” 40 2 

Suma 140 7 

PRZEDSZKOLE NR 4 W ZAWIERCIU 
ul. Gałczyńskiego 3 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 70 3 

„0” 32 2 

Suma 102 5 

PRZEDSZKOLE NR 5 W ZAWIERCIU 
ul. Moniuszki 9 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 79 4 

„0” 22 1 

Suma 101 5 

PRZEDSZKOLE NR 6 W ZAWIERCIU 
ul. Sienkiewicza 32 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 72 3 

„0” 22 1 

Suma 94 4 

PRZEDSZKOLE NR 7 W ZAWIERCIU 
ul. Sienkiewicza 60 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 62 5 

„0” 54 3 

Suma 116 8 

PRZEDSZKOLE NR 8 W ZAWIERCIU 
ul. Wierzbowa 8 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 85 3 

„0” 32 2 

Suma 117 5 

PRZEDSZKOLE NR 15 W ZAWIERCIU 
ul. Wierzbowa 27 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 111 5 

„0” 50 2 

Suma 161 7 

Niepubliczne Przedszkole „ ENE DUE RABE” w Zawierciu 
ul. 11 Listopada 6C 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
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Poniżej „0” 19 1 

Suma 19 1 

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Katilandia”  w Zawierciu 
ul. Siewierska 74 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 37 2 

Suma 37 2 

Niepubliczne Przedszkole przy Parafii Katolickiej pod wezwaniem Maksymiliana Marii Kolbego w 
Zawierciu ul. Lwowska 1 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 56 3 

„0” 0 0 

Suma 56 3 

Prywatne Przedszkole Akademia Malucha w Zawierciu 
ul. Miejska 24  

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 22 1 

„0” 3 1 

Suma 25 2 

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Bajkowa Kraina” w Zawierciu 
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 99 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 18 2 

„0” 0 0 

Suma 18 2 

Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” w Zawierciu 
ul. Szeroka 20 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 18 2 

„0” 1 1 

Suma 19 3 

Katolicka SPSK im. Jana Pawła II w Zawierciu 
ul. Sienkiewicza 60 

Oddziały gimnazjalne Liczba uczniów Liczba oddziałów 

II 0 0 

III 26 2 

Suma 26 2 

Oddziały szkoły podstawowej Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 10 1 

II 13 1 

III 0 0 

IV 7 1 

V 7 1 

VI 3 1 

VII 13 1 

VIII 10 1 

Suma 63 7 
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Gimnazjum dla Dorosłych „Sokrates” 
ul. Moniuszki 9 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 0 0 

II 0 0 

III 0 0 

Suma 0 0 

Szkoła Podstawowa nr 14 Fundacji „Elementarz” w Zawierciu 
ul. Harcerska 46 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Poniżej „0” 19 1 

„0” 11 1 

Suma 30 2 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I   7 1 

II            8+58*= 66 2 

III            2+59*= 61 2 

IV            9+55*= 64 2 

V          10+26*= 36 2 

VI            5+19*= 24 2 

VII              8+8*= 16 2 

VIII              9+5*= 14 2 

Suma      58+230*= 288 15 

*Nauczanie domowe – 230 uczniów 
 
W 2018 r. w gminie funkcjonowały 4 żłobki, w tym jeden żłobek miejski i trzy żłobki niepubliczne. 
Opieką w żłobkach na dzień 1 stycznia 2018 roku objętych było ogółem 130 dzieci, w tym 75 dzieci  
w żłobku miejskim. Na liście rezerwowej na miejsce w żłobku miejskim oczekiwało 98 dzieci. 
 
W celu realizacji zadań określonych przez ustawę – Prawo oświatowe Gmina określiła zasady udzielania 
dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne i publiczne szkoły, przedszkola, oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki, ustaliła 
zasady dotyczące ponoszenia odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego, ustaliła 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych oraz doradców zawodowych: 
1. Uchwała NR L/478/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu 
Gminy Zawiercie dla niepublicznych i publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 
fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zawiercie.  
2. Uchwała NR LIV/509/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.  
3. Uchwała NR LXI/561/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień międzygminnych.  
4. Uchwała NR LXIII/590/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.  
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5. Uchwała NR III/20/18 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zawiercie. 
 

Gmina Zawiercie w 2018 roku złożyła szereg wniosków w ramach programów, projektów oraz 

konkursów w zakresie edukacji, uzyskując dofinansowanie: 

 

L.P.  Tytuł Projektu Nazwa Działania/ 
Konkursu 

Kwota 
całkowita 
projektu 

Kwota 
dofinansowania 

Termin 
realizacji 
projektu 

1 Narodowy 
Program 
Rozwoju 
Czytelnictwa 

wspieranie w latach 2016–
2020 organów 
prowadzących szkoły oraz 
biblioteki pedagogiczne w 
zakresie rozwijania 
zainteresowań uczniów 
przez promocję i 
wspieranie czytelnictwa 
dzieci i młodzieży, w tym 
zakup nowości 
wydawniczych 
 

40.000 zł 32.000 zł 04.07.2018 r.  
do  
31.12.2018 r. 

2 Niepodległa program dotacyjny wspiera 
działania o charakterze 
kulturowym, artystycznym, 
edukacyjnym, 
przygotowujące do 
godnego celebrowania 
setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
ze szczególnym 
uwzględnieniem pamięci 
i tradycji regionalnej, 
lokalnej i rodzinnej 
wpisanej i tworzącej 
historię narodową 
 

14.563 zł 11.668 zł 12.09.2018 r.  
do  
30.11.2018 r. 

3 Aktywna 
Tablica 

rządowy program 
rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 
2017-2019 
 

6.9750 zł 5.5800 zł 17.05.2018 r.  
do  
31.12.2018 r. 
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4 Lokalny 
Animator 
Sportu 

projekt jest systemowym 
rozwiązaniem, którego 
głównym celem jest 
upowszechnianie 
aktywności fizycznej i 
sportu wśród dzieci i 
młodzieży poprzez 
umożliwienie 
udziału w sportowych 
zajęciach pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych, 
dofinansowanych ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, których 
dysponentem jest 
Ministerstwo Sportu i 
Turystyki 
 

59.400 zł 29.700 zł 01.03.2018 r. 
do  
30.11.2018 r. 

5 Ze sportem za 
pan brat 

organizowanie zajęć i 
wykonywanie zadań z 
zakresu aktywności 
fizycznej .Gimnastyka 
korekcyjno-kompensacyjna 
 

1.500 zł 1.500 zł 01.02.2018 r. 
do. 
19.12.2018 r. 

6 „Tajniki 
matematyki – 
kompleksowy 
program 
wsparcia 
uczniów II 
etapu 
edukacyjnego 
w Zawierciu” 

Działania 11.1. 
Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości 
edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego 
i średniego, poddziałania 
11.1.4. Poprawa 
efektywności kształcenia 
ogólnego. RPO WSL na lata 
2014-2020 
 

424.380 zł 
 

381.942 zł 01.01.2018-
31.12.2019      
(w realizacji) 

7 W baśniowej 
krainie liczb - 
kompleksowy 
program 
wsparcia 
uczniów I 
etapu 
edukacyjnego 
w Zawierciu” 

Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości 
edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego 
i średniego, poddziałania 
11.1.4. Poprawa 
efektywności kształcenia 
ogólnego. RPO WSL na lata 
2014-2020 
 

339.992 zł 305.993,25 zł 01.01.2018-
31.12.2019       
(w realizacji) 
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8 Środki z 
rezerwy części 
oświatowej 
subwencji 
ogólnej 

środki przeznaczone na 
dofinansowanie 
wyposażenia szkół 
podstawowych w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do 
realizacji podstawy 
programowej z 
przedmiotów 
przyrodniczych 
 

42.500 zł 42.500 zł 
 

rok 2018 

9 Środki z 
rezerwy części 
oświatowej 
subwencji 
ogólnej 

środki przeznaczone na 
dofinansowanie 
doposażenia świetlic w 
sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne w gimnazjach 
publicznych, a od 1 
września 2017 r. 
przekształconych w szkoły 
podstawowe 
 

16.070 zł 16.070 zł rok 2018 

10 Środki z 
rezerwy części 
oświatowej 
subwencji 
ogólnej 

środki przeznaczone na 
dofinansowanie 
doposażenia pomieszczeń 
do nauki w gimnazjach 
publicznych, a od 1 
września 2017 r. 
przekształconych w szkoły 
podstawowe 
 

76.210 zł 76.210 zł rok 2018 

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych tytuł laureata uzyskało 20 uczniów. Brali oni 
udział w następujących konkursach i olimpiadach: 

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka polskiego   - 3 uczniów 
Wojewódzki konkurs przedmiotowy z Historii     - 2 uczniów 
Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki    - 2 uczniów 
Wojewódzki konkurs przedmiotowy z geografii     - 1 uczeń 
Wojewódzki konkurs przedmiotowy z fizyki     - 1 uczeń 
Wojewódzki konkurs przedmiotowy z chemii      - 1 uczeń 
Wojewódzki konkurs przedmiotowy  z Wiedzy o Społeczeństwie   - 2 uczniów 
Wojewódzki konkurs przedmiotowy  z języka angielskiego   - 2 uczniów 
Ogólnopolska Olimpiada dla klas młodszych Olimpusek    - 4 uczniów 
Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego     - 1 uczeń 
Ogólnopolski konkurs historyczny  „Losy żołnierza i oręża polskiego” - 1 uczeń 
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OBSZAR 5  

Bezpieczeństwo. 

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Zadaniem gminy jest ochrona 

najcenniejszych wartości takich jak życie i zdrowie mieszkańców. Ciągle szukamy takich rozwiązań, 

które służą ochronie spokoju i porządku publicznego. 

Zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w mieście Zawiercie realizowane są przez 

– Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

– Straż Miejską, 

– Ochotnicze Straże Pożarne. 

5.1 ZADANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE ZAWIERCIE PROWADZONE PRZEZ 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2018 ROKU 

 

ZADANIE DZIAŁANIA 

Rozwiązywanie problemów 
związanych z nielegalnie 
składowanymi odpadami 
chemicznymi na terenie byłej 
Przędzalni Zawiercie S.A. 

Podejmowano szereg działań mających na celu doprowadzenie do 
wywozu i utylizacji odpadów przez Syndyka Masy Upadłości byłej 
Przędzalni Zawiercie S.A., m.in.: 
- prowadzono szeroką korespondencję z Syndykiem, 
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, KP PSP, KP 
Policji, Prokuraturą Regionalną i Prokuraturą Rejonową, 
– zorganizowano i przeprowadzono szereg spotkań z udziałem 
w/w podmiotów. 
 

Rozwiązywanie problemów 
związanych obecnością dzikich 
zwierząt w mieście. 
 

1. Przyjmowano i przekazywano do Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego interwencje dotyczące obecności 
dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych. 

2. Zorganizowano i odbyto szereg spotkań mających na celu 
wypracowanie procedur działania w przypadku zaistnienia 
zdarzeń  
z udziałem dzikich zwierząt z udziałem m.in. przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego, KP Policji, KP PSP, Nadleśnictwa 
Siewierz. 

3. Prowadzono działania mające na celu doprowadzenie do 
wydania przez Starostę Zawierciańskiego decyzji o odstrzale 
redukcyjnym dzików oraz lisów. 

4. Prowadzono, m.in. poprzez kolportaż ulotek, akcję 
edukacyjno-informacyjną wśród mieszkańców o sposobach 
zachowania się  
w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem. 

 

Zwalczanie zagrażającej 
zdrowiu i życiu ludzi wysoce 
inwazyjnej rośliny – barszczu 
Sosnowskiego. 

1. Podjęto współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie  
w zakresie wypracowania najbardziej skutecznej metody 
zwalczania barszczu Sosnowskiego. 

2. Podczas wizji w terenie dokonano inwentaryzacji skupisk 
barszczu Sosnowskiego. 

3. Zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Olkusz o współpracy  
w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego. 
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4. Prowadzono, siłami OSP Marciszów i OSP Bzów opryski 
zinwentaryzowanych roślin specjalistycznymi środkami 
chemicznymi. 

5. W okresie jesiennym dokonano oceny skuteczności 
prowadzonych działań oraz sporządzono sprawozdanie w tej 
sprawie. 

 

Ochrona przeciwpowodziowa. Sukcesywnie doposażony Gminny Magazyn Przeciwpowodziowy 
poprzez: 
– zakupy z własnych środków finansowych, 
– nieodpłatne pozyskanie sprzętu i materiałów z likwidowanego 
Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego. 
 

Ewakuacja ludności. Udzielono wsparcia KP PSP i KP Policji podczas ewakuacji 
mieszkańców os. Przyjaźń prowadzonej w związku z 
odnalezieniem niewybuchu. 
 

Zimowe utrzymanie miasta. Opracowano i wdrożono operat zimowego utrzymania – „Akcja 
Zima 2018 – 2019”. 
 

Przeciwdziałanie smogowi. Za pośrednictwem Centrum Monitoringu i Zarządzania 
Kryzysowego rozpoczęto powiadamianie wytypowanych placówek 
oświatowo wychowawczych oraz placówek służby zdrowia 
o przekroczeniach norm zanieczyszczenia powietrza (w ramach 
Planu Działań Krótkoterminowych). 
 

Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na poprawę 
bezpieczeństwa w mieście. 

Przystąpiono do opracowywania wniosków o dofinansowanie 
projektów do realizacji w ramach programu „Razem Bezpieczniej” 
w roku 2019. 
 

Ostrzeganie i alarmowanie o 
zagrożeniach. 

1. Dofinansowano zakup i montaż elektronicznej syreny 
alarmowej  
(z możliwością emitowania komunikatów głosowych) w 
remizie OSP Karlin i włączono ją do Radiowego Systemu 
Włączania Syren DSP-50 działającego na terenie miasta. 

2. Dokonano przeglądu i konserwacji Radiowego Systemu 
Włączania Syren. 

 

 
Udział w treningach, 
ćwiczeniach i szkoleniach 
obronnych. 

 
1. Uczestniczono w: 

 
– krajowym treningu sprawności syren alarmowych w ramach 
przeprowadzonego w ramach Systemu Ostrzegania i Alarmowania 
Ludności, 
– treningu stałych dyżurów, 
– ćwiczeniu obronnym RENEGADE-SAREX. 
 
2. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie obronne dla 

pracowników Urzędu Miejskiego oraz dla pracowników 
jednostek podległych i nadzorowanych. 
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Organizowanie zgromadzeń 
publicznych. 
 

 
Przyjęto i zamieszczono w BIP „Zawiadomienie o planowanym 
zgromadzeniu publicznym”. 
 

 

5.2 ZADANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE ZAWIERCIE PROWADZONE PRZEZ 

STRAŻ MIEJSKĄ 

Straż Miejska w Zawierciu realizuje zadania wynikające przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o strażach gminnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).  

Zgodnie z zapisami ww. ustawy Straż Miejska to samorządowa umundurowana formacja, utworzona 

do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, do zadań której należy w szczególności: 

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach  

o ruchu drogowym, 
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy 

w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc 

zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów  
i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, 
świadków zdarzenia, 

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń  

i imprez publicznych, 
7)  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby 

te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się  
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie  
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw  
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb 
gminy. 

  

Ponadto Straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych 

obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania 

zadań oraz w celu: 

a) utrwalenia dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 
b) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
c) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.  
 
Realizując powyższe zadania, funkcjonariusze Straży wykonują je w oparciu o akty prawne w randze 
ustawy lub rozporządzenia oraz przyjęte przez organy Miasta Zawiercie regulaminy. 
Pomimo braku w ustawie o strażach gminnych zapisu dotyczącego bezpieczeństwa publicznego  

ww. zadania świadczą o niebagatelnej roli, jaką odgrywają straże miejskie w systemie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. Mimo, że straże miejskie dysponują szerokimi możliwościami z zakresu 

stosowania środków represji (wynikające z ustawy o strażach gminnych), często skupiają się  

na działaniach profilaktycznych i prewencyjnych, dlatego większość interwencji podejmowanych przez 
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strażników kończy się pouczeniami. Powyższe działania straż realizuje samodzielnie lub wspólnie  

z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu.  

W 2018 r. w Straży Miejskiej w Zawierciu zatrudnionych było 14 strażników, z czego: 
– 8 funkcjonariuszy pełniło służbę w wyznaczonych rejonach (rewirach) na terenie   miasta, 
– 5 funkcjonariuszy pełniło funkcję służby dyżurnej Straży Miejskiej oraz prowadziło obsługę 

administracyjną jednostki, 
– Komendant Straży Miejskiej. 
– Ponadto 1 pracownik cywilny na stanowisku pomocniczym, jako operatorzy monitoringu 

miejskiego. 
Z uwagi na całodobowy system monitoringu miejskiego oraz uruchomienie całodobowo pracującego 

Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego w podanym okresie straż funkcjonowała w systemie 

trzyzmianowym tj. I zmiana od 600 do 1400, II zmiana od 1400 do 2200 oraz III zmiana od 2200 do 600 przez 

wszystkie dni robocze, niedziele i święta.  Funkcjonariusze pełniący służbę dyżurnego Straży Miejskiej 

pracują również przy obsłudze monitoringu i jednocześnie wykonują zadania dotyczące zarządzania 

kryzysowego w naszym mieście. Do ich zadań w sytuacjach kryzysowych należy koordynowanie działań 

służb miejskich do chwili ich przybycia, oraz powiadomienie i alarmowanie kadry kierowniczej urzędu 

i członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

Straż Miejska w Zawierciu korzysta z uruchomionego w lipcu 2005 r. systemu monitoringu miejskiego, 

jako skutecznego narzędzia pełniącego znamienną funkcję w poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, 

służącego do działań prewencyjnych, jak również ujawniania i utrwalania wykroczeń  

i przestępstw. 

Z reguły w strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie wybryków 

chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, a wzrasta przestrzeganie prawa w tym przepisów ruchu 

drogowego. Zainstalowane kamery działają prewencyjnie, a w przypadku zdarzeń, zwiększają szansę 

na szybką i sprawną reakcję służb mundurowych. Obecnie funkcjonuje 27 kamer zlokalizowanych  

w miejscach dotychczas najbardziej zagrożonych działalnością przestępczą oraz licznie odwiedzanych 

przez mieszkańców i osoby przyjezdne tj. centrum miasta, rejon dworca PKP i skwery miejskie. Centrum 

zarządzania systemem monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej w budynku Urzędu 

Miejskiego w Zawierciu. 

W 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonali 112 - 8 godzinnych patroli pieszych oraz 814 - 

8 godzinnych patroli zmotoryzowanych kontrolując miejsca zagrożone zakłócaniem porządku i spokoju 

(w tym kontrole czystości miasta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patrole 
piesze

patrole 
zmotoryzowane
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W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w ramach współpracy Straży  z Policją 

przeprowadzono 8 wspólnych akcji, takich jak: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Dzień wagarowicza”, 

„Znicz”, „Bezdomni”, „Żebractwo”, „Choinka”, „Karp”, „Artykuły Pirotechniczne”, w których 

wykonano 21 - 8 godzinnych służb. Wspomniana współpraca obejmowała również wspólne 

zabezpieczenie porządku w czasie:  

– imprez masowych jak np.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Biegi uliczne, „Dni Zawiercia”, 

Mistrzostwa Hutników w piłce nożnej, Turnieje sztuk walki, Sylwester 2018, itp;  

– uroczystości kościelnych: związanych ze Świętami Wielkanocnymi, procesji z okazji Święta Trzech 

Króli, Bożego Ciała, nabożeństw Drogi Krzyżowej, zabezpieczenie dróg oraz parkingów przy 

cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny;   

– uroczystości państwowych: Rocznicy Konstytucji 3 Maja, uroczystości związanych z Dniem 

Niepodległości, itp. 

Wykonując zadania z zakresu ochrony porządku publicznego i usuwania miejscowych zagrożeń Straż 

Miejska w Zawierciu współpracowała również z: 

–   Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, 

–   Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

–  Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, 

– administratorami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich, 

– zarządami dzielnic i sołectw, 

– poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miasta w przedmiocie przestrzegania prawa miejscowego, 

– Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych, 

– Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, 

– Szpitalem Powiatowym, 

– Izbą Wytrzeźwień w Sosnowcu, 

– gimnazjami, szkołami oraz przedszkolami, 

– Starostwem Powiatowym w Zawierciu, w szczególności z Wydziałem Spraw Obywatelskich  

i Zarządzania Kryzysowego. 

 
W związku z rosnącą ilością imprez i festynów miejskich z udziałem dużej liczby osób konieczne jest 

zapewnienie w ich trakcie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Do zadań strażników 

biorących udział w ich zabezpieczaniu należy reagowanie na wszelkiego rodzaju naruszenia norm  

i przepisów prawnych w szczególności zaś szybkie i skuteczne podejmowanie działań w przypadku 

wybryków chuligańskich, niszczenia mienia, zakłócania spokoju i porządku. W 2018 roku 

funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 36 imprez sportowych i artystycznych, do których łącznie 

zaangażowano 90 strażników.  

Czynności patrolowo – interwencyjne były wykonywane również w rejonie przedszkoli i szkół z tytułu 

odbywających się tam dyskotek i festynów np.: 

 –  festyny w Przedszkolach nr 2 i 6, 

 –  dyskoteki w SP nr 1 i 3. 

 



178 
 

W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu strażnicy miejscy podczas 

występowania niskich temperatur otoczenia wyszukiwali osoby bezdomne, sprawdzając typowe 

miejsca ich przebywania, takie jak pustostany, tereny leśne, klatki schodowe, piwnice, itp. 

Funkcjonariusze w przypadku napotkania ww. osób udzielali informacji, gdzie można uzyskać doraźną 

pomoc lub tymczasowy nocleg. Taką informację można było również uzyskać dzwoniąc na telefon 

alarmowy Straży Miejskiej w Zawierciu pod nr 986. W ramach akcji „Bezdomni” przeprowadzono  

15 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie miasta i ujawniono łącznie 29 osób 

bezdomnych, z czego 1 osobę przewieziono do noclegowni w Żerkowicach. Pozostałe osoby  

nie wyraziły zgody na udzielenie im pomocy.   

W ramach współpracy z Wydziałem Podatków tutejszego Urzędu Miejskiego wykonano 429 konwojów 

wartości pieniężnych do banku.   

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie roku szkolnego, w ramach akcji „Bezpieczna droga  

do szkoły”, przeprowadzili 378 kontroli przejść dla pieszych usytuowanych przy szkołach 

podstawowych, czuwając nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Ponadto wykonywali kontrole  

w rejonach szkół podstawowych oraz średnich w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii i ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.  

Troska o bezpieczeństwo dzieci w naszym mieście dla naszej jednostki nie ogranicza się wyłącznie do 

roku szkolnego. W czasie ferii zimowych strażnicy brali udział w akcji „Bezpieczne Ferie”, w ramach 

której przeprowadzono między innymi szkolenie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych w sztuce samoobrony.  

Ponadto, podczas wakacji, funkcjonariusze prowadząc działania prewencyjne kontrolowali 
przestrzeganie prawa w rejonie placów zabaw dla dzieci, rejonów sklepów sprzedających wyroby 
alkoholowe oraz tytoniowe, terenów przylegających do basenów miejskich oraz boisk sportowych 
„Orlik” pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, a także zabezpieczenia spokoju 
i porządku w miejscach publicznych.  
W ramach działań prewencyjnych strażnicy miejscy brali również czynny udział w edukacji dzieci  

w przedszkolach. Celem spotkań było zapoznanie dzieci z: 

– zasadami funkcjonowania straży miejskich, jak również z działaniami podejmowanymi przez Straż  
w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku 
– zasadami bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt  
– zasadami utrzymania czystości i porządku w gminie, 
– zasadami poruszania się na drogach publicznych, 
– zasadami występowania zagrożeń w czasie trwania ferii i wakacji „Bezpieczne ferie i wakacje”.  
 
Z uwagi na posiadany stan osobowy nie utworzono wyspecjalizowanych „szkolnych patroli” straży 
miejskiej, jak ma to miejsce w dużych jednostkach, lecz przydzielano tego typu zadania wybranym 
funkcjonariuszom. 
 
Spotkania i prelekcje przeprowadzono w: 
– Przedszkolu nr 1  
– Przedszkolu nr 2 
– Przedszkolu nr 3 
– Przedszkolu nr 4 
– Przedszkolu nr 6 
– Przedszkolu nr 7 
– Przedszkolu nr 15   
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– Szkole Podstawowej nr 2 
– Szkole Podstawowej nr 4 
– Szkole Podstawowej nr 6 
– Szkole Podstawowej nr 8 
– Szkole Podstawowej nr 9 
– Szkole Podstawowej nr 13 

 

 

Podstawowym celem Straży Miejskiej jest poprawa porządku i spokoju w mieście. Jednym ze 
sposobów jego osiągnięcia jest prawidłowa analiza napływających do Straży Miejskiej zgłoszeń i 
interwencji od mieszkańców naszego miasta oraz nieprawidłowości ujawnionych bezpośrednio przez 
strażników miejskich z terenu naszego miasta.  
W 2018 roku w systemie „e – mandat” obsługiwanym przez dyżurnych Straży zarejestrowano 3870 
interwencji. Strukturę wybranych rodzajów interwencji przedstawia poniższy wykres: 
 

 
Nadrzędnym zadaniem Straży Miejskiej jest ochrona porządku publicznego, a na realizacje tego zadania 
składają się wszystkie elementy działalności Straży służące zapewnieniu bezpieczeństwa, ładu  
i porządku na terenie miasta Zawiercie. Głównym celem jest zapewnienie wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców między innymi poprzez eliminowanie zachowań niezgodnych  
z obowiązującym prawem.  
 
Wykroczenia związane z łamaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi należą do jednych z najbardziej uciążliwych. Osoby nietrzeźwe na ulicach miasta, 
niezależnie od swojego zachowania, wzbudzają w przechodniach niesmak, a często strach. Strażnicy 
miejscy interweniowali w 123 przypadkach spożywania lub usiłowania spożywania alkoholu  
w miejscach, gdzie jest to zabronione. Jeżeli osoba nietrzeźwa swoim zachowaniem daje powód  
do zgorszenia, znajduje się w okolicznościach zagrażających jej życiu, zdrowiu lub stanowi takie 
zagrożenie dla innych, strażnicy miejscy doprowadzają taką osobę do miejsca zamieszkania / pobytu 
lub izby wytrzeźwień. W 2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli 266 interwencji dotyczących 
osób pod wpływem upojenia alkoholowego, z czego doprowadzili nietrzeźwych: 53 osoby do izby 

Czystość
25%

Trzeźwość 
11%

Psy
35%

Miejsca 
niebezpieczne

29%
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wytrzeźwień, 12 osób do miejsca zamieszkania oraz 13 osób bezdomnych do noclegowni  
w Żerkowicach. 
W trakcie realizacji patroli prewencyjnych w analizowanym okresie funkcjonariusze ujawnili oraz 
podjęli następujące interwencje z zakresu Kodeksu Wykroczeń:  
– wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji   – 1038 
– wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego  – 131 
– wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej   – 9 
– wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu   – 88 
– wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia   – 77 
– wykroczenia przeciwko zdrowiu   – 1 

 
Ponadto ujawnili i podjęli czynności w związku z czynami i zagrożeniami opisanymi w innych aktach 
prawnych takich jak: 
– Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –  282 
– Ustawa o wychowaniu w trzeźwości  – 120 
– Ustawa o odpadach  – 198 
– Ustawa o ochronie zwierząt -  5 
– Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tyt. - 2 
– Kodeks Wyborczy - 2 
 
Dominującymi interwencjami w ubiegłym roku były interwencje związane z nieprawidłowym 
parkowaniem. W ramach posiadanych uprawnień funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmowali 
interwencje wobec uczestników ruchu drogowego, którzy dopuścili się wykroczeń w zakresie 
nieprzestrzegania przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdów, ruchu rowerów oraz ruchu pieszych. 
Ponadto, w ramach prowadzonych działań związanych z kontrolą ruchu drogowego, strażnicy 
kontrolowali miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Podejmowane 
działania mają na celu eliminowanie przypadków nieuprawnionego zajmowania tych miejsc.  
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W omawianym okresie ujawniono 28 tego typu wykroczeń. W stosunku do kierowców zastosowano 
środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. 
W 2018 r. Straż Miejska interweniowała 1038 razy w związku z popełnianymi wykroczeniami przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji (w tym nałożono 236 mandatów karnych na kwotę 24 200 zł oraz na 
podstawie art. 41 kw zastosowano 440 pouczeń, skierowano 5 wniosków o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Zawierciu). W pozostałych przypadkach zgłoszonych interwencji nie potwierdzono. 
W trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych strażnicy podejmowali interwencje związane 
z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisów 
Uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Zawiercie. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy zwracali szczególną uwagę na właściwą 
gospodarkę odpadami i nieczystościami przez właścicieli i zarządców nieruchomości. Strażnicy 
egzekwowali od nich także utrzymanie czystości i porządku na chodnikach oraz na terenach samych 
nieruchomości. W ramach pełnienia służby podjęto 282 interwencje w związku  
z ujawnionymi nieprawidłowościami (w tym nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 zł, zastosowano 1 
pouczenie oraz skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu). W pozostałych 
przypadkach zobowiązano osoby odpowiedzialne do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości.  
W trakcie realizacji zadań wynikających z otrzymanych lub ujawnionych interwencji często zachodziła 
potrzeba zgłaszania nieprawidłowości instytucjom i podmiotom odpowiedzialnym za prawidłowe 
funkcjonowanie urządzeń i budowli.                                  

W 2018 r. było ich 1176, a przekazano je poniżej wymienionym podmiotom: 

– PUK – bezpańskie psy i koty;        353 

– PUK – porządki;         113 

– GDDKiA, PZD oraz WOŚiGM – niewłaściwa lub zniszczona infrastruktura dróg;        319 

– Wodociągi – awarie;                                    49  

– Pogotowie Energetyczne – zagrożenia i awarie;                    79 

– Policja – wykroczenia i przestępstwa;        60 

– Pogotowie Ratunkowe – pomoc medyczna;        31 

– Telekomunikacja „Orange”  - awarie sieci telekomunikacyjnych    18 

– Konserwacji sygnalizacji świetlnej – awarie sygnalizacji       7 

– Straż Pożarna – awarie, zagrożenia, ratunek         8 

– inne           139 
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Straż Miejska w Zawierciu oraz KPP w Zawierciu zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 1 maja 

2013 r. realizują ścisłą współpracę w zakresie prowadzonych działań porządkowych i patrolowych  

w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych, 

sportowych, a także innych miejsc publicznych zagrożonych przestępczością, wykroczeniami  

i wybrykami chuligańskimi. Ponadto między Strażą Miejską a Policją prowadzona jest stała wymiana 

informacji o zagrożeniach występujących na terenie miasta w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz spokoju i porządku publicznego.  

W omawianym okresie w ramach współpracy Straż Miejska wykorzystując kamery monitoringu 
miejskiego 2 krotnie wspomagała działania prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej 
Policji w Zawierciu pod nazwą „Bezpieczne  skrzyżowanie”. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. ogółem wylegitymowano 928 osób, gdzie w stosunku do 
596 osób zostały zastosowane środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, natomiast 
333 osoby ukarano mandatami karnymi. Kwota nałożonych mandatów wyniosła 33 320,00 zł. Do Sądu 
Rejonowego w Zawierciu skierowano 10 wniosków o ukaranie. 
 

L

P 

 

Rodzaje wykroczeń 

zawartych w: 

Środki 

oddziaływania 

wychowawcze

go (art. 41 

k.w.) 

Mandat 

Wnios

ki do 

sądu 

Sprawy 

przekaza

ne  innym 

organom 

lub 

instytucjo

m 

Razem 
liczb

a 

kwota 

1 
Ustawie – Kodeks Wykroczeń, 

w tym: 
533 294 29 470 7 29 863 

 

a) wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

27 2 100 0 10 39 

b) wykroczenia przeciwko 

instytucjom 

państwowym, 

samorządowym i 

społecznym 

0 0 0 0 0 0 

c) wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i 

mienia 

22 20 2450 0 1 43 

d) Wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i 

porządkowi                       

w komunikacji 

440 236 24 200 5 17 698 

e) wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 
4 3 200 1 0 8 

f) wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

39 33 2 520 1 1 74 
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g) Szkodnictwo leśne, polne 

i ogrodowe 
1 0 0 0 0 1 

2 

ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

4 26 2 600 0 3 63 

3 

ustawie o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów 

tytoniowych 

1 0 0 0 0 1 

4 
ustawie o utrzymaniu czystości                 

i porządku  w gminach 
1 1 100 3 81 86 

5 ustawie o ochronie zwierząt 0 0 0 0 0 0 

6 ustawie o odpadach 27 12 1 150 0 4 43 

 

OGÓŁEM 

 

596 

 

333 

 

33 320 

 

10 

 

117 

 

1056 

 
Na dużą liczbę interwencji, a w związku z tym dużą liczbę mandatów karnych w  zakresie 
Bezpieczeństwa i Porządku w Komunikacji ma wpływ stale utrzymująca się duża liczba wykroczeń  
z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, w większej części dotyczących problemu nieprawidłowego 
zatrzymania i postoju na terenie miasta. 
Należy zaznaczyć, iż w przypadku interwencji dotyczących naruszenia Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego około 42,8 % interwencji zostało podjętych na podstawie zgłoszenia od mieszkańców 
Zawiercia.   
 
W ubiegłym roku, w oparciu o art. 12a ustawy o Strażach Gminnych, w 9 przypadkach udzielono 
pomocy prawnej innym jednostkom straży miejskich w zakresie wykonania czynności dowodowych  
w ramach prowadzonych przez te jednostki czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. 
 
Przeprowadzono kontrolę przystanków autobusowych na terenie miasta Zawiercie pod kątem 
czytelności oraz aktualności umieszczonych na nich rozkładów jazdy, oraz stanu technicznego 
przystanków w zakresie uszkodzeń spowodowanych normalną eksploatacją, jak i aktami wandalizmu. 
Wszelkie nieprawidłowości zostały zgłoszone do administratora wskazanych przystanków.  
 
W ramach pełnienia służby przeprowadzono 112 kontroli targowisk usytuowanych przy ulicy Parkowej 
oraz Obrońców Poczty Gdańskiej pod kątem popełnianych wykroczeń przeciwko interesom 
konsumentów; porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu i porządkowi  
w komunikacji. 
 
Przedstawiciele  Straży Miejskiej brali czynny udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Zawierciu. 
 
W lipcu oraz sierpniu 2018 roku z uwagi na wysokie temperatury powietrza Straż Miejska prowadziła 
kontrolę parkingów zlokalizowanych na terenie miasta pod kątem przebywania dzieci oraz zwierząt  
w zamkniętych pojazdach. W omawianym okresie nie ujawniono niebezpieczeństwa narażenia zdrowia 
lub życia dzieci i zwierząt. 
 



184 
 

Przeprowadzono 5 kontroli stanu oświetlenia ulicznego w mieście, które ma duży wpływ na 
bezpieczeństwo, szczególnie w porze wieczorowo – nocnej. Ujawnione nieprawidłowości w zakresie 
braku oświetlenia przekazane zostały do naprawy przez spółkę Tauron. 
 
Ujawniono 17 porzuconych pojazdów (wraki), których stan wskazywał, że nie są używane od dłuższego 
czasu, a następnie na podstawie art. 50 a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym zobowiązano właścicieli 
do ich usunięcia lub doprowadzenia pojazdów do stanu używalności.    
 
W ramach akcji „Rower” prowadzonej przez Straż Miejską w Zawierciu, funkcjonariusze oprócz 
wzmożonych kontroli osób poruszających się rowerami, wręczali ulotki informacyjne (A,B,C 
Rowerzysty). W omawianym okresie upomniano 20 osób jeżdżących rowerami po chodnikach  
i przejściach dla pieszych. 
 
Na wniosek Sądu, Prokuratury i Policji zabezpieczono i przekazano 83 zapisy z monitoringu miejskiego, 
jako dowód w przestępstwach popełnionych na terenie miasta Zawiercie. 
 
Przeprowadzono szkolenie z zakresu nauki bezpiecznych zachowań na drodze oraz zajęcia praktyczne 
przy wykorzystaniu mini miasteczka ruchu drogowego polegające na prawidłowym przejściu przez 
jezdnię wyposażoną w sygnalizację świetlną z przedszkolakami z przedszkoli nr 1,2,3,4,6,7 i 15 oraz 
uczniami SP 2,4,6,8,9 oraz 13 w Zawierciu.  
W ramach akcji „ Znicz 2018” strażnicy miejscy wspólnie z funkcjonariuszami Policji czuwali nad 
bezpieczeństwem kierowców oraz pieszych, patrolując rejony cmentarzy oraz parkingów 
zlokalizowanych na terenie miasta.  
 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 9 zgromadzeń publicznych w tym w dniu 04.03.2018 r. 
bieg uliczny „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 01.05.2018 r. pochód 1 Majowy, 10.06.2018 r. „Marsz dla 
życia i rodziny”, 15.06.2018 r. impreza charytatywna „Pokonać Bariery”, 24.06; 26.08; 30.09.2018 r. 
„Strefa domowej wyprzedaży”, 23.09.2018 r. spotkanie plenerowe „Zbiórka szpiku”, 15.12.2018 r. 
wydarzenie „Obudźmy Karolinę Świąteczną Kolendą”, 22.12.2018 r. „Jarmark Bożonarodzeniowy”.  
 
Przeprowadzono kontrolę punktów handlowych pod kątem zawarcia przez ich właścicieli umowy na 
przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych z podmiotem 
posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
W wyniku kontroli w 1 przypadku ujawniono brak umowy na wywóz odpadów komunalnych. 
 
Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili asysty pracownikom Urzędu Skarbowego  
w Zawierciu podczas prowadzonej kontroli na terenie targowiska „Żabki”. 
 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej ukończyli szkolenie dotyczące metodyki wykrywania nielegalnego 
spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych zorganizowane  
w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. 
 
W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach grzewczych  
i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła w 2018 r. 118 kontroli pieców grzewczych. 
Nałożono 1 mandat karny, ponieważ stwierdzono obecność substancji zabronionych. 
 
W listopadzie funkcjonariusze Straży Miejskiej  brali udział w prelekcjach „Bezpieczeństwo Seniora” 
zorganizowanych dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytetu III Wieku, 
w których łącznie wzięło udział 235 osób. 
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Ponadto strażnicy w ramach akcji profilaktyczno – informacyjnej rozpoczętej przez Straż Miejską  
w Zawierciu, patrolując rejony osiedli, wręczali mieszkańcom ulotki informacyjne dotyczące 
przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w sytuacji spotkania dzika w mieście.  
  
Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali budynek Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz teren 
przyległy zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów dotyczącym stanu gotowości obronnej 
państwa. 
 

Przeprowadzono kontrolę terenu miasta, sprawdzając, czy wszystkie sztaby wyborcze uprzątnęły 
terminowo plakaty związane z wyborami samorządowymi. Ujawnione nieprawidłowości zostały 
przekazane pełnomocnikom komitetów wyborczych. 
 
Ponadto 36 razy udzielono pomocy mieszkańcom Zawiercia przy uruchomieniu silników  
w  samochodach. 
 
W 2018 r. do naszej jednostki wpłynęło 1174 pism na podstawie których, wszczęte zostały czynności 
administracyjno – służbowe. Na wszystkie otrzymane pisma została udzielona odpowiedź. 
 
Z okazji święta 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada Straż Miejska wystawiła 
poczet sztandarowy na uroczystych obchodach tych świąt. 
W 2018 roku Straż Miejska reagowała na zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące: 
 

– zakłócenia porządku publicznego i spokoju    46 
– zagrożeń w ruchu drogowym   447 
– ochrony środowiska i gospodarki odpadami  169 
– zagrożeń życia i zdrowia    103 
– zagrożeń pożarowych (katastrof)   1 
– awarii technicznych     198 
– zwierząt      554 
– pozostałe zgłoszenia    1001 

 
Na zaproszenie przewodniczących dzielnic oraz sołtysów w 2018 r. strażnicy miejscy uczestniczyli  
w 8 zebraniach samorządów mieszkańców: 
  

– osiedla Szymańskiego,   
– osiedla Stary Rynek, 
– osiedla Kromołów, 
– osiedla Warty, 
– osiedle Argentyna, 
– osiedle Borowe Pole.    

 
Ponadto przedstawiciele  Straży Miejskiej brali czynny udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego przy Prezydencie Miasta Zawiercie wielokrotnie składając wnioski dotyczące zmiany 
organizacji oraz kontroli prawidłowości oznakowania parkingów w celu poprawy bezpieczeństwa na 
ulicach naszego miasta. 
  
Jednym z zadań administracyjnych realizowanych przez naszą jednostkę jest prowadzenie pełnego 
zakresu windykacji mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 
W 2018 roku wystawiono ogółem 155 tytułów wykonawczych, które wysłano do właściwych 
Urzędów Skarbowych celem windykacji mandatów karnych. Wpłaty z tytułu mandatów karnych 
kształtowały się następująco: 
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 2018 r. 

Styczeń 3844,95 

Luty 2490,54 

Marzec 3289,13  

Kwiecień 3257,18 

Maj 3177,81  

Czerwiec 4378,06 

Lipiec 3426,89  

Sierpień 2133,46 

Wrzesień 2507,18 

Październik 3858,49 

Listopad 1440,22 

Grudzień 2222,82 

RAZEM 36 026,73  

 
 
Ponadto wystawiono 178 upomnień, które wysłano do osób ukaranych mandatem karnym w związku 
z nieuiszczeniem wpłaty.  
 
Straż Miejska współpracowała z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu realizacji zadań porządkowych przez osoby wykonujące prace społecznie 
użyteczne w ramach wykonywania wyroku ograniczenia wolności, skierowane do pracy przez Sąd 
Rejonowy w Zawierciu (osoby skazane prawomocnym wyrokiem i skierowane do wykonania 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne).  
 
W 2018 roku skierowane do wykonywania prac społecznych 144 osoby przepracowały łącznie 10633 
godziny przy wykonywaniu prac porządkowych na terenie Miasta Zawiercie. 
 
Straż Miejska inicjuje również działania takie jak akcja deratyzacji i kontrola  punktów skupu złomu. 

W 2018 roku ważną rolą w ochronie porządku publicznego spełniały liczne patrole prewencyjne 

strażników miejskich. Były to między innymi patrole w rejonach służbowych, patrole w czasie trwania 

wszelkiego rodzaju zagrożeń, uroczystości, zawodów, konkursów itp. Organizowane również były 

służby w znanych Straży Miejskiej miejscach występowania różnego rodzaju zagrożeń i dewastacji 

mienia. Patrolowane były okolice szkół i przedszkoli. Dążąc do ograniczenia zagrożeń w miejscu 

zamieszkania obywateli Straż Miejska reagowała na wszelkie wykroczenia, współpracując w tym 

aktywnie z funkcjonariuszami policji oraz innymi służbami.  

Działania z zakresu ochrony porządku publicznego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, 

skoordynowane były poprzez podporządkowanie Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 

Komendantowi Straży Miejskiej oraz utworzenie i włączenie w struktury Straży Miejskiej Centrum 

Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego.  

Dzięki wspólnym działaniom Straży Miejskiej, służb zarządzania kryzysowego oraz OSP Marciszów  

i Bzów dokonano inwentaryzacji skupisk barszczu Sosnowskiego występujących na terenie Gminy 

Zawiercie, a następnie podjęto skuteczną akcję zwalczania tej inwazyjnej, bardzo groźnej dla zdrowia  

i życia ludzi rośliny.  

Kontynuowano rozpoczęty w 2017 roku proces rozmieszczania w budynkach publicznych całodobowo 

dostępnych, ratujących życie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED), których lokalizację 

określa „Mapa AED w Zawierciu”, dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 
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Wspólnie prowadzono kampanię informacyjną o sposobach zachowania w sytuacjach związanych  

z obecnością dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych oraz w związku z wystąpieniem na terenie 

powiatu zawierciańskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

Stale prowadzone są działania mające na celu modernizację i rozbudowę radiowego systemu 

alarmowania mieszkańców o zagrożeniach. 

Na bieżąco uzupełniany i doposażony jest w sprzęt i materiały Gminny Magazyn Przeciwpowodziowy 

utworzony przy remizie OSP Marciszów. 

Straż Miejska uczestniczy w realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Zawiercie na lata 2014-2020” - UCHWAŁA NR XLVI/469/14 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 26 
marca 2014 r. punkt 5.2.5. – Obszar „Bezpieczeństwo publiczne, patologie, ubóstwo, uzależnienia” 
CEL STRATEGICZNY 5.: Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym przy wykorzystaniu zasobów 
podmiotów działających na rzecz mieszkańców miasta. 
Cele operacyjne i kierunki działań: Bezpieczeństwo  
 
5.1. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 
5.1.1 Rozwój sieci monitoringu. 
5.1.2 Reorganizacja infrastruktury drogowej zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa. 
5.1.2. Promowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat ruchu drogowego i bezpieczeństwa na 
drogach. 
5.2. Zwiększające zaufanie do policji i straży miejskiej oraz promocja zachowań bezpiecznych. 
5.2.1 Realizacja programów przeciwdziałających agresji w szkołach. 
5.2.2 Realizacja programów dotyczących ekologii i ochrony zwierząt. 
 

 

5.3 Ochotnicza Straż Pożarna 

Na terenie Gminy Zawiercie w 2018 roku działało dziewięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 

– OSP Blanowice 

– OSP Bzów 

– OSP Karlin 

– OSP Kromołów 

– OSP Łośnice 

– OSP Marciszów 

– OSP Pomrożyce 

– OSP Skarżyce 

– OSP Żerkowice 

Liczba członków w 2018 roku:  

– zwyczajnych (czynnych)- 286 (w tym mężczyzn 257, kobiet 29) 

– honorowych- 11 

– wspierających 15 
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Liczba członków ogółem: 312, w tym kobiet 29 

Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych – nie występują.  

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (stan na 2018 rok) 

Jednostka OSP Dziewczynki Chłopcy Członkowie ogółem 

Bzów 3 8 11 

Blanowice - 10 10 

Łośnice - 5 5 

Skarżyce 1 6 7 

Marciszów 1 13 14 

Suma 47 

 

Dwie jednostki- OSP Marciszów oraz OSP Żerkowice należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego, stanowiącego  integralną część ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa. 
Wszystkie jednostki  OSP są zrzeszone w Oddziale  Miejskim  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działają na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm). W artykule 32 ust. 2 tejże ustawy 
zostały określone zadania gminy w zakresie finansowania OSP. Zgodnie z zapisem ustawy koszty 
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi gmina (szkolenia 
dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż 
Pożarna).  
 
Ponadto gmina ma obowiązek: 
 

1) bezpłatnego umundurowania członków OSP, 

2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP i młodzieżowej drużyny pożarniczej 

(ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne), 

3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich członków OSP biorących bezpośredni udział  
w działaniach ratowniczych. 

 
Trzeba także dodać, że jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać OSP środki pieniężne  

w formie dotacji (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej). 

Realizacja zadań gminy z zakresu finansowania kosztów funkcjonowania OSP może być dokonywana 

poprzez: 

1) bezpośrednie ponoszenie kosztów funkcjonowania OSP z budżetu gminy, np. w zakresie 

utrzymania strażnic, konserwacji lub napraw sprzętu, zakupu paliwa, mediów (wówczas rachunki 

i faktury są wystawiane na gminę); 

2) finansowanie rachunków i faktur przez OSP z udzielanych przez gminę dotacji, np. na zakup czy 

utrzymanie sprzętu (wówczas rachunki i faktury są wystawiane bezpośrednio na OSP). 
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Wydatki na funkcjonowanie OSP winny zostać ujęte w uchwale budżetowej. Również w uchwale 

budżetowej rada gminy decyduje, jaka kwota wydatków na rzecz OSP jest przewidziana jako 

bezpośredni wydatek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a jaka kwota zostanie przekazana 

w formie dotacji. 

Ogółem wydatki Gminy Zawiercie na jednostki OSP w 2018 roku wyniosły 1 006 569,77zł. 
W tym: 
DOTACJE 

- celowe         60.055,00 zł  

na pokrycie kosztów energii elektrycznej     23.400,00 zł 

na organizację obchodów 90-lecia OSP Pomrożyce        8.200,00 zł 

na pokrycie kosztów paliwa gazowego (OSP Bzów, OSP Marciszów)  14.000,00 zł 

na wymianę pieca C.O. w strażnicy OSP Żerkowice      6.000,00 zł 

na zakup wyposażenia            8.455,00 zł 

DOTACJE 

- inwestycyjne                     399.576,40 zł 

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu   
– Bzowie – 159.602,00 (w tym 50.000,- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego). 
 
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu   
- Bzowie 210.882,00 (w tym 50.000,- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego). 
 
Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Marciszowie 16.600 zł. 
 
Zakup syreny elektronicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Karlinie 12.492,40 zł. 
 

REMONTY          121.723,18 zł 

W tym m.in.: 

Remont strażnicy OSP Pomrożyce      48.487,42 zł 

Remont garaży w strażnicy OSP Bzów                   26.844,00 zł 

Prace modernizacyjno-konserwacyjne w garażu OSP Bzów     3.620,00 zł 

Remont podjazdu przed strażnicą OSP Marciszów    15.504,15 zł 

Modernizacja centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Żerkowice    4.080,00 zł 

Remont motopompy OSP Marciszów                     7.995,00 zł 

Naprawy pojazdów          3.893,71 zł 

Czyszczenie i konserwacja sprzętu wodno-pianowego OSP Marciszów                 5.000,00 zł 

Przeglądy           5.448,90 zł 
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§ 4210- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     130 972,10 zł 

W tym m.in.: 

Paliwo          24 266,66 zł 

Części, akcesoria do samochodów i sprzętów silnikowych   11 065,02 zł 

Zakup opału          23 346,60 zł 

Zakup oleju grzewczego dla OSP Pomrożyce       7 656,75 zł 

Radiotelefon Motorola dla OSP Marciszów       2 798,25 zł 

Ubrania specjalne 2 szt. Dla OSP Marciszów       7 316,00 zł 

Środki odtłuszczające i pianotwórcze (OSP Marciszów, OSP Żerkowice)    3 533,11 zł 

Wentylator oddymiający dla OSP Żerkowice       2 899,00 zł 

Gaśnice            1 279,20 zł 

§ 4300- ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH       24 487,36 zł 

W tym m.in.: 

Badania techniczne i przeglądy pojazdów        2 722,00 zł 

Naprawa pojazdów           1 104,11 zł 

Montaż instalacji alarmowej w strażnicach OSP Bzów i Karlin          4 024,92 zł 

Projekt instalacji gazu w strażnicy OSP Bzów        1 107,00 zł 

Wykonanie wentylacji w kotłowni OSP Karlin          3 348,06 zł 

§ 6050- INWESTYCJE         87 485,21 zł 

W tym m.in.: 

Modernizacja centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Bzów   34 991,69 zł 

Doposażenie pomieszczenia socjalnego w budynku OSP- Żerkowice  16 400,00 zł 

Wykonanie inst. wentylacyjno- klimatyzac. w strażnicy OSP Marciszów   10 000,00 zł 

W myśl artykułu 28 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej członek OSP, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym lub też szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 
otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. 
Ochotnicy straży pożarnej z terenu Gminy Zawiercie za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 
otrzymali w roku 2018 ekwiwalent w wysokości 15,00 zł, a za każdą godzinę udziału w szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę Zawiercie – ekwiwalent w wysokości 5,00 zł 
(wysokość ekwiwalentów ustaliła Rada Miejska w Zawierciu w drodze uchwały Nr XXXVII/329/17 z dnia 
29 marca 2017 roku). 
Ogółem wydatki gminy na ekwiwalenty dla strażaków OSP w roku 2018 wyniosły 48 072,50 zł   
(§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń). W kwocie tej mieści się również ekwiwalent 
w wysokości 13.230 zł wypłacony za działania związane ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego   
(OSP Marciszów 12.435,00 zł, OSP Bzów 795,00 zł). 
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OBSZAR 6  

Kultura i sport 

W Zawierciu często organizowane są imprezy masowe. To istotny element budowy odpowiedniego, 

pozytywnego wizerunku miasta. Mieszkańcy mogą korzystać także z bogatej oferty kulturalnej. 

Skuteczna promocja jest jedną z wielu metod wspierania rozwoju gminy. Ważnymi filarami są działania 

aktywizujące społeczność lokalną i współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

1. Wydziała Promocji Kultury i Sportu (obecnie Wydział Dialogu Społecznego)  

Budowa  administracyjnego,  kulturowego  i  usługowego  centrum  Miasta – „Zawiercie: nowoczesne 
i dynamiczne!” 
 
Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej Miasta 
 
1. Przyznanie dotacji celowych i małych grantów z: 
 
TURYSTYKA 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom. Wartość: 94.774,78 zł. 
 
1) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – mały grant – „Masłońskie na weekend”.  
Wartość: 8.500,00 zł. 
2) Parafia Katolicka Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – „Rajd – turystyka górska”.  
Wartość 6.700,00 zł. 
3) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego w Zawierciu – „45 Rajd 

Przebiśniegom na spotkanie i 21 Rajd Dzieciaki na Szlaku”. Wartość: 2.000,00 zł 
4) Centrum Inicjatyw Lokalnych – „Szlakiem historii Warszawy”. Wartość: 3.000,00 zł. 
5) Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym – „Czyste 

powietrze wokół nas”. Wartość: 12.000,00 zł. 
6) Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym – „Czysta 

woda zdrowe życie”. Wartość: 14.000,00 zł. 
7) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży –  „Pola Lednickie – Brama Ryba”. Wartość: 8.000,00 zł. 
8) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego w Zawierciu – „V Rajd górski z Jury 

w Góry”. Wartość: 2.000,00 zł. 
9) Uczniowski Klub Sportowy – „Wyjazd turystyczno – rekreacyjny”. Wartość: 5.000,00 zł. 
10) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej Hufca Ziemi Zawierciańskiej – „ Organizacja 

obozu i kolonii zuchowej pod hasłem „Na szlaku harcerskiej przygody”. Wartość: 26.000,00 zł. 
11) Stowarzyszenie Skauting Katolicki „AZYMUT” – „Skauci na beskidzkich szlakach”.  
Wartość: 4.800,00 zł. 
12) Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego Czuwaj – „Polacy na Kresach Wschodnich – Lwów 2018”. 

Wartość: 2.500,00 zł. 
13) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego w Zawierciu – mały grant –  

„49 Rajd Jesień Jurajska”. Wartość: 500,00 zł. 
 
OCHRONA ZDROWIA 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom. Wartość: 112.130,65 zł. 
 
1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Spotkanie integracyjne – kiełbaski”.  
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Wartość: 7.000,00 zł. 
2) Polski Komitet Pomocy Społecznej – „Witamy lato 2018 aktywnych seniorów i osób 

niepełnosprawnych”. Wartość: 2.930,00 zł. 
3) Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Z dobrego 

serca” – „Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych”. Wartość: 10.000,00 zł. 
4) Zawierciański Uniwersytet III Wieku – „Aktywny Senior”. Wartość: 2.500,00 zł. 
5) Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym – „My 

wspólnie z innymi”. Wartość 8.200,00 zł. 
6) Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych – „Kongres Zdrowia Seniorów”. Wartość: 2.000,00 zł. 
7) Polski Związek Niewidomych Okręgu Śląskiego koła powiatowego w Zawiercie – „Biała Laska  

2018 r.”. Wartość: 4.000,00 zł. 
8) Polski Komitet Pomocy Społecznej – „Wieczerza Wigilijna”. Wartość: 6.000,00 zł. 
9) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Spotkanie Wigilijne”. Wartość: 5.000,00 zł. 
10) Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym – 

„Poznajemy – integrujemy”. Wartość: 7.000,00 zł. 
11) Zawierciański Uniwersytet III Wieku – „ZUTW na sportowo”. Wartość: 5.000,00 zł. 
12) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Spotkanie Integracyjne z okazji Dnia Kobiet”. 

Wartość: 2.000,00 zł. 
13) Zawierciański Uniwersytet III Wieku – „Senior na Czacie i na czasie”. Wartość: 5.000,00 zł. 
14) Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym – 

„Żyj zdrowo z naturą”. Wartość: 20.000,00 zł. 
15) Polski Związek Niewidomych Okręgu Śląskiego koła powiatowego w Zawiercie – „ Integracja osób 

niepełnosprawnych i chorych z osobami zdrowymi”. Wartość: 7.500,00 zł. 
16) Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi – „Życie jest walką”. Wartość: 

20.000,00 zł. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA  
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom. Wartość: 29.800,00 zł. 
 
1) Centrum Inicjatyw Lokalnych – „Ekologia w oczach dziecka III”. Wartość: 2.800,00 zł 
2) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zawierciu – „Zakup karmy i usług 

weterynaryjnych”. Wartość: 10.000,00 zł. 
3) Fundacja „Z Pomysłem” – „Strefa domowej wyprzedaży” . Wartość: 7.000,00 zł. 
4) Fundacja „Ostoja” dla Zwierząt – „Ręka w łapę”. Wartość: 5.000,00 zł. 
5) Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach koło w Zawierciu – „Ochrona populacji pszczoły miodnej  

w ekosystemie”. Wartość: 5.000,00 zł. 
 
KULTURA 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom. Wartość: 152.717,02 zł. 
 
1) Stowarzyszeni „Pro Musica” – „Spotkania muzyczne”. Wartość: 25.000,00 zł. 
2) Zawierciański Uniwersytet III Wieku – „Piknik u Carringtonów”. Wartość: 4.500,00 zł. 
3) Fundacja „Podziel się z innymi” – „Raz na ludowo”. Wartość: 35.760,00 zł. 
4) Zawierciański Uniwersytet III Wieku – „ZUTW promuje Zawiercie na XI Juwenaliach UTW  

w Warszawie”. Wartość: 9.900,00 zł. 
5) Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi – „Jubileusz 15-lecia”.  
Wartość: 10.330,00 zł. 
6) Fundacja „Kultjura” – „Kultjuralny Dzień Dziecka”. Wartość: 6.900,00 zł. 
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7) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – „ Młodzi dla Sztuki”. Wartość: 5.500,00 zł. 
8) OSP w Zawierciu – „Festyn Charytatywny”. Wartość: 9.000,00 zł. 
9) Stowarzyszeni „Pro Musica” – „Organizacja koncertu oraz wsparcie przygotowanie pikniku 

organizacji pozarządowych w Zawierciu”. Wartość: 10.000,00 zł. 
10) Jurajska Organizacja Turystyczna – „ Święto Polskiego Chochoła”, Wartość: 8.000,00 zł. 
11) Centrum Inicjatyw Lokalnych – „Kalendarz „Dawne Zawiercie” – szkolnictwo Zawierciańskie”. 

Wartość: 4.500,00 zł. 
12) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – mały grant – „Album kościoły dekanatów zawierciańskich”. 

Wartość: 6000,00 zł. 
13) Stowarzyszeni „Pro Musica” – „Nagrywamy dla siebie”. Wartość: 10.000,00 zł. 
14) Zawierciański Uniwersytet III Wieku – „Edukowany Senior”. Wartość: 2.500,00 zł. 
15) Stowarzyszenie Jurajski Szwadron Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego – „Wzmocnienie 

wizerunku stowarzyszenia Jurajski Szwadron Kawalerii”. Wartość: 5.000,00 zł. 
 
SPORT 
 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom na podstawie Uchwały NR XVII/151/15 w sprawie określania warunków, trybu 
udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu. Wartość: 900.000,00 zł. 
 
1) Klub Piłkarski Warta Zawiercie. Wartość: 205.000,00 zł. 
2) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka Zawiercie”. Wartość: 65.000,00 zł 
3) Stowarzyszenie „Grupa Jura”. Wartość: 9.000,00 zł. 
4) Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis Zawiercie. Wartość: 10.000,00 zł. 
5) Jurajska Szkółka Piłkarska Warta Zawiercie. Wartość: 20.000,00 zł. 
6) Ludowy Klub Sportowy „Źródło” Kromołów. Wartość: 56.000,00 zł. 
7) Stowarzyszenie SENGAM SPORT. Wartość: 3.030,00 zł. 
8) Klub Sportowy „Viret CMC” Zawiercie. Wartość: 150.000,00 zł. 
9) Aluron Virtu Warta Zawiercie. Wartość: 360.000,00 zł. 
10) Zawierciański Klub karate. Wartość: 2.970,00 zł. 
11) Uczniowski Klub Sportowy Football Academy. Wartość: 13.000,00 zł. 
12) Klub Sportowy „Orient”. Wartość: 6.000,00 zł. 
 
2. Wykonanie prac pielęgnacji i konserwacji zieleni oraz drobnych remontów grobów wojennych  

na terenie Gminy Zawiercie. Wartość: 13.500,00 zł. (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego). 
3. Usługi remontowe: Wartość: 5.990,10 zł. 
4. Obsługa delegacji zagranicznych w językach obcych. Wartość: 4.080,44 zł. 
5. Zawieranie umów na obsługę imprez i Rady Seniorów. Wartość: 2.768,00 zł. 
6. Zakup produktów regionalnych, publikacji i albumów, nagród dla laureatów konkursów 

organizowanych na terenie miasta, biletów wstępu dla delegacji zagranicznych, stojaków na banery, 
kwiatów, zniczy, gadżetów promocyjnych, statuetek i medali sportowych.  

Wartość: 97.414,83 zł. 
7. Zakup materiałów do obsługi punktu porad prawnych. Wartość: 1.878,12 zł. (dotacja  

na prowadzenie Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych). 
8. Utrzymanie stron internetowych. Wartość: 12.758,36 zł. 
9. Wykonanie bilbordów, zaproszeń, plakatów, ulotek. Wartość: 46.202,22 zł. 
10.  Zawieranie umów na kompleksowe usługi promocyjne Gminy Zawiercie.  
Wartość: 154.300,00 zł. 
11. Obsługa delegacji zagranicznych (zakwaterowanie, gastronomia). Wartość: 27.009,00 zł. 
12. Druk i kolportaż „Raportu 2015 – 2018” w ilości 15.000 szt. Wartość: 44.046,30 zł. 
13. Organizacja imprez. Wartość: 89.178,49 zł. 
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14. Przyznawanie stypendiów z dziedziny kultury na podstawie: Uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu  
nr XVI/142/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz 
określania zasad ich przyznawania oraz Uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XLVII/423/17 z dnia 
26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/142/15 z dnia 25 listopada 2015r. Rady 
Miejskiej w Zawierciu w sprawie: ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Wartość: 
19.400,00 zł. 

 
Przyznano ogółem 7 stypendiów. 

 
15. Przyznawanie nagród z dziedziny kultury na podstawie Uchwały nr XXX/313/05 z dnia 2 lutego  

2005 r. oraz Uchwały nr XXXII/340/05 z dnia 23 marca 2005 r. Rady Miejskiej w Zawierciu.  
Wartość: 4.000,00 zł.  
 
Przyznano 2 nagrody. 

 
16. Przyznawanie nagród sportowych na podstawie Uchwały nr XXXIV/330/2013 Rady Miejskiej  

w Zawierciu z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości 
nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe  
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.  
Wartość: 25.000,00 zł. 

 
Przyznano ogółem 47 nagród. 
 

17. Opieka finansowa nad Galerią Muzealną Leszka Dutki. Wartość: 118.541,25 zł. 
18. Realizacja zobowiązań wynikających z przyznawania Honorowych Patronatów Prezydenta Miasta 

(zakup nagród, obsługa finansowa, wykonanie gadżetów). Wartość: 24.451,50 zł. 
19. Prowadzenie Kapituły Gali Laureatów 2018 r. Wartość: 3.661,33 zł. 
20. Współfinansowanie i współorganizowanie uroczystości państwowych w mieście.  
Wartość: 8.120,56 zł. 
21. Realizacja i dystrybucja w Internecie przez „Internetową telewizję lokalną iTV Zawiercie” 

programów telewizyjnych. Wartość: 69.300,00 zł. 
22. Opracowanie koncepcji programu profilaktyki i promocji zdrowia na terenie miasta Zawiercia. 

Wartość: 6.150,00 zł. 
23. Składki Członkowskie: Wartość: 69.479,16 zł. 
1) Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. Wartość: 9.049,32 zł. 
2) Jurajska Organizacja Turystyczna. Wartość: 9.600,00 zł. 
3) Śląski Związek Gmin i Powiatów. Wartość: 22.120,56 zł. 
4) Związek Gmin Jurajskich. Wartość: 27.209,28 zł. 
5) Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia". Wartość: 1.500,00 zł. 
 
 
 
2. Centrum Organizacji Pozarządowych 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do podejmowania współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Na terenie Gminy Zawiercie zarejestrowanych jest około 140 różnych organizacji, w tym: stowarzyszeń 
(rejestrowych, zwykłych, pożytku publicznego), stowarzyszeń pożytku publicznego (OPP), fundacji, 
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terenowych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych, 
uczniowskich klubów sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich.  
Podejmowana przez te podmioty działalność obejmuje szeroki zakres ważnych społecznie zadań 
odpowiadający katalogowi zadań publicznych realizowanych na rzecz mieszkańców miasta.  
 
Formy oraz zakres zadań przewidziany do realizacji z organizacjami w roku 2018 określiła Uchwała  
Nr XLVIII/454/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 
Zgodnie z zapisami ww. Programu współpraca Gminy Zawiercie z organizacjami miała zarówno 
charakter finansowy, jak i pozafinansowy. Finansowe formy współpracy polegały na dofinansowaniu 
realizacji zadań wyłonionych w otwartych konkursach ofert oraz w drodze pozakonkursowej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Pozafinansowe formy współpracy to organizacja Pikniku z Organizacjami Pozarządowymi, prowadzenie 
konsultacji, obejmowanie patronatem wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych, itp. przez 
Prezydenta Miasta. 
 
I Obszary i priorytetowe zakresy współpracy 
  
W oparciu o uchwałę Nr XLVIII/454/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 listopada 2017 roku  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Gmina Zawiercie 
ogłosiła otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w następujących obszarach: 
 
1. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 
2. wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych; 
3. turystyki; 
4. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska; 
5. rozwoju sportu – organizacja uprawiania sportu 2018; 
6. rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 
W ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie 
wspierano głównie zadania w zakresie: 
 
1. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 
1) Organizacja wydarzeń kulturalnych w mieście, 
2) Wspieranie działań edukacyjnych poprzez organizację w mieście sympozjów, kongresów, 
warsztatów, meetingów i innych form uprzystępniania kultury, 
3) Wspieranie działań edukacyjnych poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych w mieście, w kraju i za granicą, 
4) Wspieranie działań przyczyniających się do tworzenia kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa 
narodowego, 
5) Wspieranie działań promujących postawy patriotyczne, 
6) Promocja kultury Zawiercia w kraju i za granicą, promowanie dialogu międzykulturowego. 
 
2. Wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych: 
 
1) Wspieranie działań prowadzonych na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, 
2) Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, 
3) Integracja osób niepełnosprawnych i chorych z osobami zdrowymi, 
4) Wspieranie działań prowadzonych w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia, 



196 
 

5) Wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
 

3. Turystyki: 

1) Wspieranie działań w zakresie organizacji wypoczynku w mieście oraz w innych regionach kraju dla 

dzieci i młodzieży, 

2) Wspieranie przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży z zakresu turystyki z wykorzystaniem aktywnych 
form spędzania wolnego czasu, 
3) Organizacja imprez krajoznawczo – turystycznych dla dzieci i młodzieży, 
4) Wspieranie działań z zakresu edukacji turystycznej wśród dzieci i młodzieży. 
 

4. Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 

1) Wspieranie działalności związanej z ochroną dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy 
Zawiercie, 
2) Wspieranie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Zawiercie poprzez na przykład organizację akcji kształtujących odpowiednie postawy 
w zakresie zapobiegania bezdomności w świadomości społecznej lub akcji mających na celu pomoc 
zwierzętom wolnożyjącym w aspekcie zachowania równowagi ekosystemu miejskiego (zakup karmy  
i prowadzenie dokarmiania w okresach wymagających interwencji człowieka, ograniczanie populacji), 
3) Wspieranie działań w zakresie dbałości o środowisko w aspekcie zachowania bioróżnorodności,  
w tym działania promujące zachowanie w środowisku miejskim gatunków rodzimych i zwalczanie 
gatunków inwazyjnych, 
4) Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych na terenie Gminy Zawiercie 
propagujące zasady utrzymania czystości i porządku. 
 
5. Pomocy społecznej i ochrony zdrowia: 
 
1) Działanie pomocowe na rzecz osób uzależnionych, 
2) Readaptacja społeczna osób korzystających z opieki społecznej i innych form wsparcia, 
3) Aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, integracja 
społeczna osób uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałanie alkoholowi i narkomani poprzez 
zwiększanie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego oraz członków ich rodzin poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć 
psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pomocy pozamedycznej, motywowanie do 
indywidualnego oraz grupowego samokształcenia w zakresie norm moralno-etycznych u osób 
dotkniętych chorobą alkoholową, organizowanie obozów (wyjazdów) terapeutycznych, zlotów 
abstynenckich itp. dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, 
4) Tworzenie alternatywnego środowiska propagującego zdrowy styl życia wolnego od alkoholu  
i innych substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców miasta, a w szczególności wśród młodzieży, 
realizacja programów profilaktycznych. 
5) Inne działania związane z pomocą społeczną, profilaktyką i ochroną zdrowia. 
 
6. Rozwoju sportu: 
 
1) Wspieranie sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej jako głównych form  aktywności 
fizycznej, 
2) Wspieranie współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców Gminy Zawiercie, 
3) Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej i sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku, 
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4) Propagowanie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, 
5) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w mieście, 
6) Wspieranie inicjatyw zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem osób z otyłością  
i nadwagą, 
7) Wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego szczególnie młodzieży uzdolnionej, 
8) Wspieranie działań promujących inicjatywy i kariery sportowe Zawiercian za granicą, 
9) Wspieranie imprez sportowych o charakterze masowym, 
10) Sponsoring w sporcie – wspieranie opracowań w zakresie inwestowania w sport i infrastrukturę 
sportową. 
 
Plan finansowy 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie  
z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 ustalona została w uchwale budżetowej i wynosiła 
ogółem 1.340.000,00 zł, w tym ok. 20% tej kwoty przeznaczono na małe granty czyli dofinansowanie 
zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
W poszczególnych działach wysokość środków przedstawiała się następująco: 
- dz. 921, rozdz. 92105 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 160.000,00 zł, 
- dz. 851, rozdz. 85195 - wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych – 120.000,00 zł, 
- dz. 630, rozdz. 63003 - turystyka – 95.000,00 zł, 
- dz. 900, rozdz. 90095 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000,00 zł, 
- dz. 926, rozdz. 92605 - rozwój sportu – 900.000,00 zł, 
- dz. 851, rozdz. 85154 - rozwiązywanie problemów alkoholowych – 25.000,00 zł. 
 

Komisje konkursowe do oceny ofert 

Prezydent Miasta Zawiercia powoływał Komisje Konkursowe w otwartych konkursach ofert  
na realizację zadań publicznych w 2018 r. W skład Komisji wchodzili przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
Komisje konkursowe oceniały złożone oferty w oparciu o Kartę oceny wniosku w konkursie  
na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie. Komisja, dokonując oceny pod względem formalnym 
i merytorycznym proponowała, w oparciu o materiał przedstawiony w ofertach, wysokość środków  
na realizację danego zadania. Na podstawie liczby punktów Prezydent Miasta zlecał wykonanie zadania 
publicznego organizacji i przyznawał dotację na dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania. 
Kryteria wyboru ofert w konkursach z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wspierania 
seniorów i osób niepełnosprawnych, turystyki, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz 
rozwiązywania problemów alkoholowych to: 
–  merytoryczna ocena zakresu rzeczowego zadania publicznego, 
– przejrzysty harmonogram zadań, 
– zakładane rezultaty realizacji zadania, 
– ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności 
wykonania, 
– deklarowany udział środków własnych i z innych źródeł, procentowo w stosunku do dotacji, 
– wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania, 
– ocena możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem zasobów kadrowych, rzeczowych  
i dotychczasowego doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju. 
Kryteria wyboru ofert w konkursie z zakresu rozwoju sportu to: 
– możliwość realizacji zadania przez beneficjentów, 
– znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w §3 uchwały, 
– kalkulację finansową, 
– wiarygodność organizacji – na podstawie dotychczasowego doświadczenia we współpracy z miastem 
Zawiercie, 
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– wkład własny finansowy na poziomie minimum 10% w kosztach oferty. 
 
Otwarte konkursy ofert 
 

Konkurs w zakresie Liczba ofert Pozytywna ocena 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 9 7 

wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych 10 10 

Turystyki 11 7 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 5 3 

rozwoju sportu 12 12 

rozwiązywania problemów alkoholowych 1 1 

W ramach konkursów w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku Prezydent 
Miasta przyznał na realizację zadań publicznych ogółem dofinansowanie w wysokości 92.390,00 zł. 
 
W ramach konkursu w zakresie wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych w 2018 roku Prezydent 
Miasta przyznał na realizację zadań publicznych ogółem dofinansowanie w wysokości 87.630,00 zł. 
 
W ramach konkursu w zakresie turystyki w 2018 roku Prezydent Miasta przyznał na realizację zadań 
publicznych ogółem dofinansowanie w wysokości 74.700,00 zł. 
 
W ramach konkursu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2018 roku Prezydent 
Miasta przyznał na realizację zadań publicznych ogółem dofinansowanie w wysokości 14.800,00 zł. 
 
W ramach konkursu w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku Prezydent Miasta  przyznał na realizację 
zadań publicznych ogółem dofinansowanie w wysokości 900.000,00 zł. 
 
W ramach konkursu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku Prezydent 
Miasta przyznał na realizację zadań publicznych ogółem dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł.  
 

Nazwa konkursu 
 

Ogółem dofinansowanie 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92.390,00 

Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 87.630,00 

Turystyka  74.700,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.800,00 

Rozwój sportu 900.000,00 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych 25.000,00 

Ogółem 1 194 520,00 
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Podział środków dla organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert 

na realizacją zadań publicznych Gminy Zawiercie 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyznana 
kwota dotacji 

1 Fundacja Kultjura Kultjuralny Dzień Dziecka 10.000,00 6.900,00 

2 Fundacja „Podziel się z 
innymi” im. H. Rudzkiej  

XIX Integracyjne Spotkania 
Artystyczne Niepełnosprawnych 
ISAN 2018 pt. Raz na ludowo 

35.760,00 35.760,00 

3 Fundacja z Pomysłem Czas na TAZ 10.150,00 Rezygnacja 

4 Jurajska Organizacja 
Turystyczna 

Święto Polskiego Chochoła 22.048,00 0,00 

5 Stowarzyszenie Amazonek i 
Osób z Problemami 
Onkologicznymi 

Jubileusz 15 – lecia 
Stowarzyszenia Amazonek i 
Osób z Problemami 
Onkologicznymi 

10.330,00 10.330,00 

6 Stowarzyszenie Daj szansę 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim - Niepełnosprawnym 

My, wspólnie z innymi 9.200,00 0,00 

7 Stowarzyszenie Pro Musica Zawierciańskie Spotkania 
Muzyczne 

25.000,00 25.000,00 

8 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Piknik u Carringtonów 5.120,00 4.500,00 

9 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

ZUTW promuje Zawiercie na XI 
Juwenaliach UTW w Warszawie 

9.900,00 9.900,00 

Razem 137.508,00 92.390,00 

 
Jedna oferta nie została zakwalifikowana do dalszej analizy z powodu braku wymaganego wkładu 
własnego finansowego na poziomie min. 10 proc. wartości oferty. Było to: Stowarzyszenie Daj szansę 
Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym. 
Jurajska Organizacja Turystyczna zwróciła się z prośbą do Prezydenta Miasta o wycofanie złożonej  
w konkursie oferty na realizację zadania publicznego pn. Święto Polskiego Chochoła. Pismo zostało 
złożone w dniu 20 lutego 2018 r. 
Pozostałe oferty zostały zakwalifikowane do dalszej analizy, ponieważ spełniały wymogi formalne.  
        

Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyznana 
kwota dotacji 

1 Fundacja Centrum Inicjatyw 
Lokalnych 

V Kongres Zdrowia 3.800,00 2.000,00 

2 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Witamy lato 2018 aktywnych 
seniorów i osób 
niepełnosprawnych 

2.930,00 2.930,00 

3 Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

Spotkanie integracyjne 
„Kiełbaski” 

7.000,00 7.000,00 

4 Polski Związek Niewidomych Integracja osób 9.000,00 7.500,00 
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niepełnosprawnych i chorych z 
osobami zdrowymi 

5 Stowarzyszenie Amazonek i 
Osób z Problemami 
Onkologicznymi 

Życie jest walką – my ją 
podejmujemy! 

34.000,00 20.000,00 

6 Stowarzyszenie Daj szansę 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

My, wspólnie z innymi 8.200,00 
 
 

8.200,00 
 

7 Stowarzyszenie Daj szansę 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim - Niepełnosprawnym 

Żyj zdrowo z naturą 37.000,00 20.000,00 

8 Stowarzyszenie na rzecz 
Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym oraz Ich 
Rodzinom „Z dobrego serca” 

Aktywizacja i integracja osób 
niepełnosprawnych 

16.900,00 10.000,00 

9 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Senior na Czacie i na czasie 9.570,00 5.000,00 

10 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

ZUTW na sportowo 5.000,00 5.000,00 

Razem 132.400,00 87.630,00 

Oferty zostały złożone w obowiązującym terminie ogłoszonym w konkursie. Wszystkie oferty spełniały 
wymogi formalne. 

Turystyka  

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyznana 
kwota dotacji 

1 Centrum Inicjatyw Lokalnych Szlakiem historii Warszawy 6.430,00 3.000,00 

2 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

Masłońskie na weekend 14.670,00 
14.432,00 

8.000,00 

3 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

Pola Lednickie – Brama Ryba. 
Wyjazd nad malownicze 
zakątki województwa 
wielkopolskiego 

10.000,00 00,00 

4 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. 
Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa 

Rajd – turystyka górka jako 
forma aktywnego wypoczynku 
dzieci i młodzieży 

6.700,00 6.700,00 

5 Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze 

49 Rajd „Jurajska jesień” z 
metą w Zawierciu 

1.600,00 
2.000,00 

0,00 

6 Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze 

45 Rajd „Przebiśniegom na 
spotkanie” z metą w 
Kroczycach 

3.000,00 0,00 

7 Stowarzyszenie Daj szansę 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

Czyste powietrze wokół nas 23.000,00 12.000,00 

8 Stowarzyszenie Daj szansę 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim - Niepełnosprawnym 

Czysta woda – zdrowe życie 27.000,00 14.000,00 

9 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis 

Wyjazd turystyczno – 
rekreacyjny 

9.150,00 5.000,00 

10 Uczniowski Klub Sportowy Jura Wyjazd turystyczno – 17.080,00 0,00 
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Tenis sportowy w góry 

11 Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 
Zawierciańskiej 

Organizacja obozu i kolonii 
zuchowej p.h. Na szlaku 
harcerskiej przygody 

31.200,00 26.000,00 

Razem 149.830,00 74.700,00 

Trzy oferty nie zostały zakwalifikowane do dalszej analizy z powodu: braku wymaganego wkładu 
własnego finansowego na poziomie min. 10 proc. wartości oferty – oferta Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży pn. Masłońskie na weekend; nieprawidłowych tabelek i błędach w liczeniu kwoty dotacji,  
o jaką organizacja występowała – dwie oferty Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. 

Pozostałe oferty zostały zakwalifikowane do dalszej analizy, ponieważ spełniały wymogi formalne. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyznana 
kwota dotacji 

1 Centrum Inicjatyw Lokalnych Ekologia w oczach dziecka III 2.800,00 2.800,00 

2 Fundacja Ostoja dla zwierząt Czyste źródła 6.150,00 00,00 

3 Fundacja Ostoja dla zwierząt Ręka w łapę – razem 2018 9.550,00 5.000,00 

4 Fundacja z Pomysłem Zawierciańska Strefa Domowej 
Wyprzedaży 

12.200,00 7.000,00 

5 TOZ w Polsce Oddział  
w Zawierciu 

Zakup usług weterynaryjnych i 
karmy 

18.000,00 10.000,00 

Razem 48.700,00 24.800,00 

 

Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do dalszej analizy, ponieważ spełniały wymogi formalne. 

Rozwój sportu 

Lp.  Nazwa 
stowarzyszenia 

Nazwa zadania Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyznana 
kwota dotacji 

1 Aluron Virtu Warta 

Zawiercie S.A.  

Zawiercie w PlusLidze. Drużyna Aluron 

Virtu Warta Zawiercie w PlusLidze 

siatkówce mężczyzn 

600.000,00 360.000,00 

2 Jurajska Szkółka 

Piłkarska Warta 

Zawiercie 

Prowadzenie szkolenia, rozgrywek, 

organizacja imprez sportowych w piłce 

nożnej 

64.530,00 20.000,00 

3 Klub Piłkarski Warta 

Zawiercie 

Realizacja zadania publicznego 

sprzyjającego rozwojowi sportu na 

terenie miasta Zawiercie 

297.600,00 205.000,00 

4 Klub Sportowy 

Orient 

Szkolenie sportowe w zakresie 

taekwondo i kick boxingu 

9.500,00 6.000,00 

5 Klub Sportowy Viret 

CMC Zawiercie  

Prowadzenie szkolenia oraz udział w 

rozgrywkach ligowych, turniejach i 

zawodach w piłce ręcznej oraz tenisie 

stołowym 

324.500,00 150.000,00 
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6 Ludowy Klub 

Sportowy „Źródło” 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu. 

111.680,00 56.000,00 

7 Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Dwójka 

Zawiercie” 

Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu 

miasta Zawiercia w sekcji siatkarskiej 

103.100,00 65.000,00 

8 Stowarzyszenie 

Grupa Jura PL                 

Aktywni Zawiercianie 36.700,00 9.000,00 

9 Stowarzyszenie 

Sengam Sport 

Poprawa warunków uprawiania 

kolarstwa górskiego na terenie Gminy 

Zawiercie 

3.500,00 3.030,00 

10 Uczniowski Klub 

Sportowy Football 

Academy 

 

Profesjonalne oraz rekreacyjne szkolenie 

dzieci w wieku 2-12 lat w piłce nożnej 

42.921,00 13.000,00 

11 Uczniowski Klub 

Sportowy Jura Tenis 

 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

oraz organizacja turniejów tenisowych. 

Wypełnianie celów statutowych przez 

popularyzację i rozwój kultury fizycznej 

19.800,00 10.000,00 

12 Zawierciański Klub 

Karate 

Poprawa warunków uprawiania sportu na 

terenie Gminy Zawiercie Prowadzenie 

treningów karate kyokushin w różnych 

grupach wiekowych                         

2.970,00 2.970,00 

Razem 1 616.801,00 900.000,00 

 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyznana 
kwota dotacji 

1 Zawierciańskie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Przystań”  

Siła Trzeźwości 25.000,00 25.000,00 

Razem 25.000,00 25.000,00 

 

 

Małe granty – tryb pozakonkursowy 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zostały przyznane małe granty w trybie  
art. 19a ustawy na realizację zadań publicznych. 
 
Ogółem wpłynęły 23 oferty, w tym w ramach: 
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 9 ofert, 
- wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych – 6 ofert, 
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- turystyki – 6 oferty, 
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2 ofert, 
- rozwoju sportu – 0 ofert, 
- rozwiązywania problemów alkoholowych – 0 ofert. 

 

W ramach małych grantów dofinansowanie wyniosło ogółem 124.300,00 zł, w tym, w ramach: 
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 65.000,00 zł, 
- wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych – 26.500,00 zł, 
- turystyki – 20.300,00 zł, 
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 15.000,00 zł. 
 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1 Centrum Inicjatyw Lokalnych Kalendarz Dawne Zawiercie – 
szkolnictwo zawierciańskie 

4.500,00 

2 Jurajska Organizacja Turystyczna Święto Polskiego Chochoła 8.000,00 

3 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Młodzi dla sztuki 5.500,00 

4 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Album „Kościoły dekanatów 
zawierciańskich” 

6.000,00 

5 OSP Marciszów           Festyn charytatywny 9.000,00 

6 Stowarzyszenie Jurajski Szwadron 
Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego 

Wzmocnienie wizerunku 
Stowarzyszenia Jurajski Szwadron 
Kawalerii 

5.000,00 

7 Stowarzyszenie Pro Musica Organizacja koncertu oraz wsparcie 
przygotowania pikniku organizacji 
pozarządowych w Zawierciu 

10.000,00 

8 Stowarzyszenie Pro Musica Nagrywamy u siebie czyli warsztaty 
nagłośnienia i oświetlenia w Sali prób 

10.000,00 

9 Zawierciański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

Aktywny senior 2.500,00 

Razem 60.500,00 

Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 

1 Polski Komitet Pomocy Społecznej Wieczerza wigilijna 2018 6.000,00 

2 Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów        

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia 
Kobiet 

2.000,00 

3 Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów        

Spotkanie wigilijne  5.000,00 

4 Polski Związek Niewidomych  Biała Laska 2018 4.000,00 

5 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom  
„Z dobrego serca” 

Poznajemy - integrujemy 7.000,00 

6 Zawierciański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

Edukowany senior 2.500,00 

Razem 26.500,00 
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Turystyka 

1 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  V rajd górki – Z Jury w góry 2018 8.500,00 

2 Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze                       

45 rajd „Przebiśniegom na spotkanie” 2.000,00 

3 Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze                         

21 rajd „Dzieciaki na szlaku” 2.000,00 

4 Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze                         

49 rajd Jesień Jurajska 500,00 

5 Stowarzyszenie Ruch Harcerski Czuwaj Polacy na Kresach Wschodnich – Lwów 
2018 

2.500,00 

6 Stowarzyszenie Skauting Katolicki – 
Azymut 

Skauci na beskidzkich szlakach 4.800,00 

Razem 20.300,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

1 Śląski Związek Pszczelarzy Koło 
Pszczelarzy w Zawierciu 

Ochrona populacji pszczoły miodnej  
w ekosystemie 

5.000,00 

2 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce Oddział w Zawierciu 

Zakup karmy i usług weterynaryjnych 10.000,00 

Razem 15.000,00 

 

Kontrole realizacji projektów 

Kontrola wydatkowania środków publicznych polegała na złożeniu – zgodnie z umową – sprawozdań 
przez organizacje z realizacji zadań publicznych, na które otrzymały dotacje zarówno w ramach 
konkursów ofert, jak i małych grantów.  
Kontrola polegała na weryfikacji złożonych kserokopii dokumentów i porównanie ich  
z oryginałami. Podczas kontroli sprawdzano: 
– stan realizacji zadania - zgodność terminu realizacji zadania z podanym w ofercie lub harmonogramie, 
stanowiącym załącznik do umowy, 
– realizację zadania zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofercie lub harmonogramie,  
– udział w realizacji zadania wolontariuszy zgodnie z ofertą,  
– liczbę uczestników/beneficjentów korzystających z zadania z terenu miasta i spoza miasta,  
– udział deklarowanych partnerów w realizacji zadania, 
– prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 
– wydatkowanie dotacji zgodnie z zawartą umową,  
– udział wkładu własnego, z innych źródeł, 
– prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy, 
– prowadzenie innej wymaganej dokumentacji, np. listy uczestników, dzienników, itp., 
– realizację celów i osiągnięć rezultatów deklarowanych w ofercie. 
Dopuszczano – zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert – przesunięcia  
w harmonogramie wydatków o 10 proc. pomiędzy poszczególnymi pozycjami finansowymi.   
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Pozostałe formy współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi 
W ramach konsultacji projektów aktów prawnych przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie 
projektu uchwały pn.: Program Współpracy Gminy Zawiercie z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok.  
Nieodpłatnie były udostępniane pomieszczenia na potrzeby organizacji, a Prezydent Miasta 
obejmował patronatem imprezy, których organizatorem były organizacje. 
Zorganizowano po raz kolejny cykliczną imprezę pn. Prażonki z profilaktyk dla uczniów szkół 
zawierciańskich.  
Promowano działalność organizacji pozarządowych podczas V Pikniku NGO, który odbył się  
we wrześniu 2018 r. przy Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum”. Podczas Pikniku zaprezentowało się 
ponad czterdzieści organizacji. Przedstawicielom stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych 

Lp. Wskaźniki oceny 
Wartość wskaźnika w roku 

2017 2018 

1 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  6 6 

2 
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,  
w tym ilość Organizacji, z którymi zawarto umowy, 

56 
37 

48 
40 

3 
Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,  
w tym ilość Organizacji, z którymi zawarto umowy 

37 
31 

40 
32 

4 
Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy,  
w tym liczba Organizacji, z którymi zawarto umowy 

25 
15 

23 
16 

5 
Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub  
zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od Organizacji 

0 0 

6 

Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych 
obszarach – ogółem 

938.720,00 1 204.520,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140.980,00 92.390,00 

Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 70.610,00 87.630,00 

Turystyka 72.000,00 74.700,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.700,00 24.800,00 

Rozwój sportu 600.000,00 900.000,00 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych 25.000,00 25.000,00 

7 Wysokość kwot udzielonych w ramach tzw. małych grantów 96.650,00 124.300,00 

8 Liczba ofert wspólnych złożonych przez Organizacje 0 0 

9 
Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych 
przez Radę, konsultowanych przez Organizacje 

1 1 
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wręczono pamiątkowe statuetki – podziękowanie za współpracę i realizację zadań publicznych 
wspólnie z Gminą Zawiercie w 2018 roku. 
 
W 2018 roku powstało Centrum Organizacji Pozarządowych w Zawierciu z siedzibą przy ulicy 
Powstańców Śląskich 1. Siedziba COP została wyremontowana i wyposażona.  
Głównym celem powołania COP było stworzenie warunków do działania i rozwoju organizacji 
pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców Miasta Zawiercia, poprzez: wsparcie techniczne, 
udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, wsparcie merytoryczne, wymianę doświadczeń, doradztwo, 
konsultacje, spotkania oraz promocję działalności organizacji. 
W skład lokalu wchodzą: trzy pomieszczenia biurowe przeznaczone dla organizacji pozarządowych, 
salka konferencyjno – szkoleniowa oraz zaplecze kuchenno – sanitarne. Do dyspozycji organizacji są 
również: drukarka, skaner, niszczarka, telefon, a także dostęp do Internetu.   
Z pomieszczeń biurowych skorzystały organizacje: Fundacja z Pomysłem, Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego, Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Zawierciu, Śląski Związek 
Pszczelarzy Koło Pszczelarzy w Zawierciu oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział 
w Zawierciu. 
 
 

 

3. Miejski Ośrodek Kultury 

Miejski Ośrodek Kultury w 2018 roku zorganizował 1120 seansów kinowych: 
 

 
 

 
Liczba 

wszystkich 
seansów 

 

 
 

Seanse 
europejskie 

 
 

Seanse 
polskie 

 
Seanse 
filmów 

studyjnych 

 
 

Liczba 
dni 

grania 

 
Liczba 

polskich 
premier 

 
Liczba 

polskich 
tytułów 

 
 

Ilość 
widzów 

 
ROK 
2018 

 

 
1.120 

 
164 

 
292 

 
40 

 
328 

 
27 

 
34 

 
73.943 

 

W roku 2018 odnotowano rekordową ilość widzów w kinie. Wpłynęło na to wiele czynników m. in.: 
dobór repertuaru, wyświetlanie filmów w okresie premierowym, atrakcyjne ceny biletów, dobry sprzęt 
kinotechniczny (środki pozyskane z PISF). 
 
Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" poza ofertą filmową organizuje spektakle teatralne dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci, imprezy estradowe, koncerty, konkursy, kiermasze, konfrontacje, jarmarki, występy 
kabaretów, organizuje także uroczystości państwowych oraz imprez plenerowych m. in.: Dni Zawiercia, 
Majówka, Sylwester, Jarmark Kromołowski. 
                           
Ilość uczestników na poszczególnych imprezach w 2018 roku: 
 
Występy artystyczne, muzyczne, kabaretowe, imprezy okolicznościowe, operetkowe, operowe w sali 
widowiskowej  -  17.256 
Koncerty muzyczne w sali widowiskowej  -  3.373 
Imprezy plenerowe (muzyczno-rozrywkowo-rekreacyjno-rodzinne)  
 (m. in.: WOŚP, Orszak, Mammografia, Zawierciańska Majówka, Kromołowska Majówka,  
  Zlot Food trucków, Dni Zawiercia, Jarmark Kromołowski, Strefa Domowej Wyprzedaży,  
  Wieczór Młodych Talentów, Maraton Taneczny, Zlot Samochodów Tuningowych, Senioralia, 
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  V Piknik z Organizacjami Pozarządowymi, I Miejskie Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
  Zawierciański Sylwester  -  23.030 
Uroczystości pod pomnikami (obchody Dnia Pamięci Ofiar Katyńskich, 227 Rocznica Uchwały 
Konstytucji 3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych,  
79 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości -  1.250 
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży  -  13.067 
Spektakle teatralne dla dorosłych  -  2.534 
Edukacja muzyczna dla dzieci "Mała Akademia Jazzu  -  297 
Edukacja medialna i społeczna - Interdyscyplinarny Program "KinoSzkoła"  -  10.687 
Zajęcia dla przedszkolaków z cyklu KinoPrzedszkole  -  1.323 
Zajęcia dla seniorów z cyklu KinoSeniora  -  130 
Zajęcia integracyjne - warsztaty społeczne z cyklu KinoSzkoła  -  258 
Spotkania filmowe dla dzieci  -  42 
Spotkania dzieci z bohaterami filmów: Gnomeo i Julia oraz Hotel Transylwania 3  -  810 
XXIII Przegląd Polskiego Filmu Fabularnego  -  5.305 
Zajęcia edukacyjne w Klubie Miłośników Ziemi Zawierciańskiej  -  367 
Zajęcia edukacyjne dla dzieci Naukobus oraz "Astronomia moją pasją"  -  930 
Seanse przedpołudniowe dla dzieci i młodzieży  -  4.159 
Zajęcia dla dzieci w ramach Zawierciańskiego Uniwersytetu Dziecięcego  -  223 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,  
rozgrywki bilardowe,  turnieje bilardowe, turnieje szachowe -  670 
Spotkania mieszkańców ze znanymi osobistościami  -  758 
Kiermasz Wielkanocny - Impresje na Wielkanoc  -  200 
Kiermasz "Zawitały Anioły"  -  180 
Targi Pracy  -  300 
63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych  -  10 
30. Regionalne Spotkania Recytatorskie "Wrażliwość na słowa"  -  110 
XVI Rejonowe Konfrontacje Amatorskich Teatrów pn. "Tajemnice Teatru" dla szkół podstawowych  
i gimnazjów  -  150 
II Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze profilaktycznym  -  200 
Akcja "Zima w mieście"  -  4.271 
Akcja "Lato w mieście"  -  2.300 
 
MOK "Centrum"  był organizatorem jak i współorganizatorem powyższych imprez (poprzez 
nieodpłatne użyczanie sal oraz  wynajmy komercyjne). 
 
KOSZTY: 
 
- Ogółem koszty filmów - 499.005,18 
- Ogółem koszty imprez - 828.599,92 
- Ogółem koszty związane z prowadzeniem zajęć - 317.154,93 
 
Galeria Sztuki ZAWartE MOK „Centrum” w Zawierciu – wystawy w roku 2018 
 
Styczeń 
Do końca miesiąca – wystawa malarstwa Janusza Maciążka pt. „Między architekturą a pejzażem” 
(wernisaż 09.12.2017r.).  
Galeria Dolna. 
 
Do końca miesiąca – wystawa rysunków Michała Olesia pt. „Twarze warzę” (wernisaż 07.10.2017r.). 
Galeria Górna i Hall Górny. 
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Luty 
Wystawa ex librisów Czesława Wosia pt. „EX LIBRIS – akwaforta”. 
Otwarcie – 09.02.2018r. Galeria Górna – strona lewa. Wystawa do - 20.04.2018r. 
 
Wystawa rysunków Michała Olesia pt. „Świadkowie wiary. Kapliczki Ziemi Zawierciańskiej”. 
Otwarcie – 09.02.2018r. Hall Górny. Wystawa do – 30.04.2018r. 
 
Marzec 
Wystawa z okazji 150-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (bez tytułu). 
Otwarcie – 09.03.2018r. Galeria Górna – strona prawa. Wystawa do – 30.04.2018r. 
 
Kwiecień 
Wystawa malarstwa pt. „Barwy Prowincji II”. 
Otwarcie – 27.04.2018r. Galeria Dolna. Wystawa do – 31.05.2018r. 
 
Maj 
Wystawa kółka plastycznego ZUTW pt. „Gdzie jest człowiek, tam jest sztuka”. 
Otwarcie – 04.05.2018r. Hall Górny. Wystawa do – 30.06.2018r. 
 
Czerwiec 
Wystawa dorobku pracowni plastycznych MOK „Centrum” pt. „Do wielu razy SZTUKA”. 
Wernisaż – 21.06.2018r. Galeria Dolna. Wystawa do – 31.07.2018r. 
 
Sierpień 
Wystawa obrazów – collage, mozaiki drewniane Janusza Bargieły pt. „Drzewa wiedzą lepiej”. 
Wernisaż – 10.08.2018r. Galeria Dolna. Wystawa do – 30.09.2018r. 
 
Październik 
Wystawa z okazji jubileuszu Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica (bez tytułu). 
Otwarcie – 12.10.2018r. Galeria Dolna. Wystawa do – 31.10.2018r. 
 
Wystawa fotografii podróżniczej pt. „Zawiercie podróżuje”. 
Wernisaż – 15.10.2018r. Galeria Górna. Wystawa do – 12.11.2018r. 
Listopad 
Wystawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pt. „Zawiercie w 100-lecie 
NIEPODLEGŁOŚCI”. 
Wernisaż – 09.11.2018 r. Galeria Dolna. Wystawa do – 31.12.2018 r. 
 
Wystawa ex librisu Mauricio Schvarzmana pt. „Mauricio Schvarzman – ex libris”. 
Wernisaż – 17.11.2018r. Galeria Górna. Wystawa do -28.02.2019r. 
 
Art Salon ZAWartE – debaty w cyklu „Po co nam kultura!”, zorganizowane w Galerii Sztuki ZAWartE 
MOK „Centrum” w Zawierciu w ramach dotacji celowej dla MOK „Centrum” na rok 2018 z budżetu 
Gminy Zawiercie w wysokości łącznej 8.000 zł. 
 
– 26.04.2018r.  Spotkanie z Maciejem Niesiołowskim. Uczestników – ok. 90 osób. 
– 22.05.2018r.  Spotkanie z Jerzym Trelą. Uczestników – ok. 100 osób. 
– 20.09.2018r.  Spotkanie z Januszem Bagiełą. Uczestników – ok. 30 osób. 
– 25.10.2018r.  Spotkanie z Bogdanem Dworakiem. Uczestników – ok. 80 osób. 
– 20.12.2018r.  Spotkanie z Józefem Niedźwieckim. Uczestników – ok. 90 osób. 
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Inne wydarzenia, które odbyły się w Galerii Sztuki ZAWartE MOK „Centrum” w Zawierciu w ramach 
dotacji celowej dla MOK „Centrum” na rok 2018 z budżetu Gminy Zawiercie w wysokości łącznej  
9.000 zł. 
 
– 24.11.2018r. Podsumowanie XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Haliny Snopkiewiczowej.  
Uczestników, w tym laureatów spoza Zawiercia – razem ok. 80 osób. 
 
Narzędziami do realizacji zadań artystyczno-oświatowych są różnorodne formy działalności, polegające 
na organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez kształcenie, rozwijanie osobowości, 
integrację środowiskową, a także możliwość uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach 
artystycznych co pozwala rozwijać zainteresowania i zaspakajać potrzeby młodego i starszego 
pokolenia. 
 
Zadania są realizowane poprzez różne formy działalności: 
(podana średnia ilość uczestników przez cały rok 2018) 
   
- Pracownia rysunku i malarstwa - 17 
- Pracownia ceramiku - 44 
- Pracownia szkła - 38 
- Pracownia plastyczna - 15 
- Pracownia plastyczna - 20 
- Pracownia plastyczna - 5 
- Klub Ludzi Twórczo Zakręconych - 17 
- Pracownia Teatralna - 41 
- Zespół taneczno-wokalny "Bajaderki" - 24 
- Dziecięce Studio Artystyczne - 15 
- Zespół Folky Band - 7 
- Zespół Warcianie - 3 
- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Małe Zawiercie" - 32 
- Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca "Zawiercie" - 24 
- Młodzieżowa Orkiestra Kameralna - 16 
- Chór Capella Vartiensis - 20 
- Chór Tutti - 20 
- Chór G1 Fort-e - 30 
- Emisja głosu - 7 
- Emisja głosu - 5 
- Sekcja modelarstwa-lotniczego - 35 
- Sekcja taneczna Let's Rock - 20 
- Tango Argentino - 12 
- Szkółka szachowa - 12 
- Szkółka bilardowa - 18 
 
 
4. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu 
 
W gminie w 2018 r. funkcjonowało 8 placówek bibliotecznych: Wypożyczalnia Centralna wraz  
z Czytelnią i Oddziałem dla dzieci oraz 7 filii. W 2018 r. stan ilościowy nie uległ zmianie. Nie uległo 
również zmianie przystosowanie placówek dla osób niepełnosprawnych. 
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 176886 woluminów, zaś na koniec roku - 174243 
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 3,5 na dzień 1 stycznia 
2018 r. oraz 3,5 na dzień 31 stycznia 2018 r. W 2018 r. następujące biblioteki: Wypożyczalnia Centralna, 
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Filia nr 2 zapewniły możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego skorzystało 1343 mieszkanek  
i mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone o 203 pozycji. 
Na początku roku zarejestrowano 9772 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 
9960. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało: 
 
Wypożyczalnia Centralna – 2844 
Filia nr 2 – 1717 
Filia 4 – 2546 
Filia 6 – 478 
Filia 7 – 128 
Filia 8 – 91 
Filia 9 – 922 
Filia 10 – 515 
Oddział dla dzieci – 719 
Czytelnia - 4829 czytelniczek i czytelników. Czytelnicy skorzystali łącznie z 129566 woluminów.  
 
W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje:  nowości i wznowienia 
literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę naukową i popularnonaukową  
ze wszystkich dziedzin wiedzy, zbiory specjalne (audiobooki), filmy na DVD, e-booki oraz zbiory 
regionalne. Prenumerowano 40 tytułów czasopism. 
Zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników wzbogacono zbiory literatury naukowej w książki z dziedzin 
takich jak: psychologa, historia, ekonoma, socjologia, logistyka, prawo, marketing i zarządzanie, 
poradniki kulinarne, podróżnicze, medyczne, książki biograficzne. Obserwuje się duże zainteresowanie 
czytelników polską literaturą współczesną, przede wszystkim książkami takich autorów, jak: Katarzyna 
Michalak, Maria Ulatowska, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Katarzyna Bonda, Katarzyna Puzyńska, Olga 
Rudnicka, Magdalena Witkiewicz, Barbara Rybałtowska, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Maja Lidia 
Kossakowska, Martyna Wojciechowska, Beata Pawlikowska, Remigiusz Mróz, Andrzej Sapkowski, 
Zygmunt Miłoszewski, Mariusz Zielke, Jacek Komuda, Andrzej Pilipiuk, Sławomir Koper, Jacek Hugo-
Bader, Wojciech Cejrowski, W. Chmielarz.  
Poszczególne biblioteki zatrudniały 27 pełnozatrudnionych i 1 osoba niepełnozatrudniona pracownic  
i pracowników. W ciągu roku struktura zatrudnienia zmniejszyła się/zwiększyła się  – była stała. 
W poszczególnych bibliotekach użytkowano 41 komputerów (16 dla użytkowników), w tym 41 
komputerów z dostępem do szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line zapewniały biblioteki: 
wszystkie. W 2018 r. możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień zapewniły następujące 
biblioteki: wszystkie. 
W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: spotkania autorskie, spotkania 
Dyskusyjnych Klubów Książki, Noce Bibliotek dla dzieci i dorosłych, lekcje biblioteczne połączone  
z głośnym czytaniem, konkursy np. konkurs recytatorski Historyjki Doroty Gellner, Narodowe Czytanie, 
Kultura z Wyższego Piętra – klub filmowy , Jeżycjada – ogólnopolska akcja  głośnego czytania książek 
Małgorzaty Musierowicz, Odjazdowy Bibliotekarz, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 
Mirabelka– warsztaty w ramach projektu  „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” w ramach 
oficjalnych obchodów 100-lecia Niepodległości, Cała Polska Czyta Dzieciom, Mała Książka - Wielki 
Człowiek, Dzień Pluszowego Misia, mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło 
udział 4844 mieszkańców. Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie  
16495 zł. 
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 1816900 zł. 
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5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 
 
Zrealizowane przedsięwzięcia sportowo – rekreacyjne, kulturalne i turystyczne w 2018 roku.  

 
 

 
l.p
. 

Termin 
realizacji  

 
Nazwa 

przedsięwzięcia
, tytuł, 

podtytuł/  
 
 

 
Rodzaj przedsięwzięcia 

 
(kulturalna/sportowa/rekreacyjna/turystyczna/interdysc

yplinarna/* 
 

Opis 
przedsięwzięcia 
(cel, zasięg 
przedsięwzięcia
) 

 
 

Organizator/ 
Współorganiza

tor 

    Miejsce 
organizacji 
przedsięwzię

cia 
 

UWAGI 
 

(odpłatność
, wstęp 
wolny) 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2.  
7.01 – 
25.03. 
2018 

Zawierciańska I  
i II Liga „5” – 

amatorska liga 
halowej piłki 

nożnej 

Sportowo-rekreacyjna 

Regionalny 
 

Zawierciańska 
Liga Futsalu 

OSiR 

Hala OSiR II 
ul. 

Blanowska 
40 

Wpisowe 
od drużyny, 
publiczność 

wstęp 
wolny 
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3.  

14.01. 
2018 

 
 
 

Finał Wielkiej 
Orkiestry 

Świątecznej 
Pomocy 

 

Sportowo-rekreacyjna 

Ogólnopolski 
 

Orkiestrowy 
Kulig, mecz 
pokazowy 

młodzieżowych 
zawierciańskich 

drużyn 
piłkarskich, 
Mistrzostwa 
Zawiercia w 

lepieniu 
bałwana, gry i 

zabawy na 
lodzie oraz 

zajęcia z gry w 
Speed-ball  

 
WOSP, UM, 

OSiR 
 

Obiekty OSiR 
wstęp 
wolny 

4.  
14.01 – 
29.04. 
2018 

Zawierciańska 
Amatorska Liga 

Siatkówki 
Sportowo-rekreacyjna 

Regionalny 
 

Liga piłki 
siatkowej dla 
amatorskich 

drużyn 

OSiR 
Hala OSiR I 

ul. Moniuszki 
10 

Wpisowe 
od drużyny, 
publiczność 

wstęp 
wolny 

5.  
29.01-
11.02. 
2018 

Ferie Zimowe Sportowo-rekreacyjna 

Miejski 
 

Imprezy 
sportowo-

rekreacyjne dla 
dzieci i 

młodzieży w 
ramach ferii 
zimowych  

 

OSiR  Obiekty OSiR 
wstęp 
wolny 
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6.  
26-28.01. 

2018 

35 Mistrzostwa 
Polski 

Hutników w 
halowej piłce 

nożnej 

Sportowa 

Ogólnopolski 
 

Coroczne 
zmagania 

hutników w 
futsalu 

CMC Putex Sp. 
z o.o. 

OSiR, UM 
Zawiercie 

 

Hala OSiR II 
ul. 

Blanowska 
40 

wstęp 
wolny 

7.  
3-4.02.  
2018 

Mistrzostwa 
Polski 

Oldbojów w 
halowej piłce 

nożnej 

Sportowa 

Ogólnopolski 
 

Mistrzostwa 
Polski Oldbojów 

w futsalu 

PZPN 
Warszawa 
OSiR . UM 
Zawiercie 

Hala OSiR II 
ul. 

Blanowska 
40 

wstęp 
wolny 

8.  
18.02. 
2018 

Warta Cup Sportowa 

Wojewódzki 
 

Turniej Piłki 
Nożnej dla 

najmłodszych 
piłkarzy 

KP Warta 
Zawiercie 
OSiR . UM 
Zawiercie 

Hala OSiR II 
ul. 

Blanowska 
40 

wstęp 
wolny 

9.  03.2018 

Mistrzostwa 
Zawiercia w 

pływaniu dzieci 
i młodzieży 

Sportowo-rekreacyjna 

Miejski 
 

Mistrzostwa w 
pływaniu dla 
mieszkańców 

miasta 
Zawiercie 

KS Victoria 
Zawiercie, 
OSiR, UM 
Zawiercie 

Kryta 
pływalnia 
OSiR ul. 

Pomorska 61 

wstęp 
wolny 

10.  
11.03. 
2018 

Jura Streetball 
On Tour Sportowo-rekreacyjna 

Ogólnopolski  
 

Ogólnopolski 
Turniej 

Koszykówki 
Ulicznej 3x3 

Jura Streetball, 

OSiR 

hala 
sportowa 

przy I LO im. 
Stefana 

Żeromskiego 
ul. Wojska 

Polskiego 55 

wstęp 
wolny 
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11.  
7.04. 
2018 

Superpuchar 
Polski NO-GI Sportowa 

Ogólnopolski 
 

Formuła NO GI - 
BRAZYLIJSKIE 
JIU JITSU, ale 

zawodnicy nie 
walczyli w 

kimonach(GI), 
tylko w 

spodenkach i 
koszulce. Walka 
odbywała się na 
macie. Było to 

połączenie  
ZAPASÓW i 

BRAZYLIJSKIEGO 
JIU JITSU. 

RIO Grappling 
Club, KS 

Animmals, 
OSiR, UM 
Zawiercie 

Hala OSiR I 
ul. Moniuszki 

10 

wstęp 
wolny 

12.  
22.04.  
2018 

Drużynowe 
Mistrzostwa 
Polski PUT 

Taekwondo 

Sportowa 

Ogólnopolski 
 

Mistrzostwa 
Polski w 

kategoriach 
wiekowych od 

dzieci i 
młodzieży do 

seniorów. 
Odbywały się na 

matach wg 
zasad i 

przepisów PUT 
Taekwon-do. 

Klub Sportowy 
Orient, PUT 

Taekwon-do, 
OSiR, UM 
Zawiercie 

Hala OSiR II 
ul. 

Blanowska 
40 

wstęp 
wolny 
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13.  
1.05.  
2018 

Majówka z 
OSiR-em 

 
Sportowo-rekreacyjna 

Miejski 
 

Turnieje: piłka 
nożna, tenis 

stołowy, tenis 
ziemny, 

unihokej, bieg 
uliczny oraz 

wyścigi 
rowerowe 

OSiR Obiekty OSiR 
wstęp 
wolny 

14.  
12.05. 
2018 

Gala OCTAGON 
NO MERCY Sportowa 

Ogólnopolski 
 

12 walk w klatce 
w formule K1, 
MMA i Muay 

Thai. 

Federacja 
Octagon No 
Mercy, OSiR 

Hala OSiR I 
ul. Moniuszki 

10 

Impreza 
biletowana 

15.  
21.05 -
04.06 
2018 

Grand Prix 
Zawiercia w 

tenisie 
stołowym 

Sportowo-rekreacyjna 

Miejski 
 

Cykl turniejów 
w tenisie 

stołowym dla 
mieszkańców 

Zawiercia 

OSiR 

Hala OSiR III 
ul. 

Piłsudskiego 
73a 

(wymiennik) 

wstęp 
wolny 

16.  
26.05. 
2018 

Krewki Piłkarz Sportowo-rekreacyjna 

Ogólnopolski 
 

Turniej piłkarski 
dla 

najmłodszych 
połączony z 

akcją 
oddawania krwi 

Footbal 
Academy 
Zawiercie, 
OSiR, UM 
Zawiercie 

Boisko ze 
sztuczną 

nawierzchnią 
OSiR ul. 

Moniuszki 10 

wstęp 
wolny 
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17.  
01.06.  
2018 

Dzień Dziecka 
 Sportowo-rekreacyjna 

Miejski 
 

Dmuchany 
Wodny Tor 
Przeszkód  

OSiR 

Kryta 
pływalnia 
OSiR ul. 

Pomorska 61  

wstęp 
wolny 

18.  
7.06.  
2018 

Bitwa o Jurę  
Gala K1 Polish 

Fight Night 
Sportowa 

Ogólnopolski 
 

10 walk w ringu 
w tym walka o 

pas 
zawodowego 

MP PFKB i walka 
o pas PFN 

Polish Fight 
Night 
OSiR 

Hala OSiR II 
ul. 

Blanowska 
40 

Impreza 
biletowana 

19.  
8-10.06. 

2018 
DNI ZAWIERCIA 

 Sportowo-rekreacyjna 

Miejski 
 

Dmuchany 
Wodny Tor 
Przeszkód, 

Szereg atrakcji 
na stadionie 

OSiR, UM 
Zawiercie 

Kryta 
pływalnia 
OSiR ul. 

Pomorska 
61, 

Stadion OSiR 

wstęp 
wolny 
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20.  

02.07. 
2018-
31.08. 
2018 

Wakacje z 
OSiR-em Interdyscyplinarna 

Miejski 
 

Grand Prix 
Zawiercia w 
Siatkówce 

Plażowej, nauka 
pływania, 
zawody 

pływackie, piłka 
nożna, siatkowa, 

ręczna, 
koszykowa 

uliczna, tenis 
ziemny i  
stołowy, 

siatkówka 
plażowa, zajęcia 
na siłowni, piłka 
nożna plażowa, 
szkółka tenisa 
oraz Otwarty 
Turniej Speed 

Stacks 

OSiR 

Obiekty OSiR 
 
 
 
 
 

wstęp 
wolny 

21.  
09.09. 
2018 

IV Jurajski 
Półmaraton 

Zawierciański 
II Półmaraton 

MTB 
Zawierciański 

Sportowa 

Ogólnopolski 
 

Półmaraton na 
terenie miasta 

Zawiercie i 
okolic. 

Grupa Jura’PL, 
OSiR, UM 
Zawiercie 

Stadion OSiR 
i tereny 

Zawiercia 

zawodnicy-
startowe, 

publiczność
-wstęp 
wolny 
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22.  
12.09. 
2018 

Mistrzostwa 
Polski Policji w 
Piłce Siatkowej 

Sportowa 

Ogólnopolski 
 

Mistrzostwa 
Polski pod 

honorowym 
patronatem 
Komendanta 

Głównego 
Policji . 

 

Zespół ds. 
Szkolenia i 

Doskonalenia 
Zawodowego 

Wydziału Kadr i 
Szkolenia KWP 
w Katowicach, 
UM Zawiercie, 
Starostwo w 

Zawierciu, OSiR 
Zawiercie. 

Hala OSiR II 
ul. 

Blanowska 
40 

wstęp 
wolny 

23.  
14 - 

15.09. 
2018 

Warta Cup Sportowa 

Wojewódzki 
 

Turniej Piłki 
Nożnej dla 

najmłodszych 
piłkarzy 

KP Warta 
Zawiercie 
OSiR . UM 
Zawiercie 

Hala OSiR II 
ul. 

Blanowska 
40 

wstęp 
wolny 
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24.  
27.09.  
2018 

Śląskie Zawody 
Sportowo –
rekreacyjne 

osób 
niepełnosprawn

ych 

Sportowo-rekreacyjna 

Wojewódzki 
 

Zawody 
integrujące 
środowisko 

osób 
niepełnosprawn

ych i 
pełnosprawnych
. Rywalizacja w 

wielu 
konkurencjach 
indywidualnych 

i grupowych, 
wśród których 

znalazły  się 
konkurencje 

zręcznościowe, 
szybkościowe, 
siłowe, wyścigi 

na wózkach, 
bocce, tenis 

stołowy, turniej 
szachowy, mini-

turniej piłki 
nożnej 

Wydział 
Zdrowia i 
Polityki 

Społecznej 
Urzędu 

Marszałkowski
ego 

Województwa 
Śląskiego, 

Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie 
Dobroczynne, 

OSiR 

Hala OSiR II 
ul. 

Blanowska 
40 oraz teren 

przy hali 

wstęp 
wolny 

25.  
30.09. 
2018 

Bieg po Serce 
Jurajskiego 

Zbója 
Sportowo-rekreacyjna 

Powiatowy 
 

Bieg 
charytatywny 

Jurajska 
Organizacja 
Turystyczna, 

OSiR, UM 
Zawiercie 

Park OSiR 
charytatyw

nie 
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26.  
19.10. 
2018 

Gala All Styles 
Championship 

Noc 
Wojowników 

Sportowa 

Międzynarodow
y 
 

9 walk K-1 Kick-
Boxing Sanda 
Karate w tym 
walka o pas 

WKN. 

All Styles 
Championship,  

OSiR, UM 
Zawiercie 

Hala OSiR II 
ul. 

Blanowska 
40 

Impreza 
biletowana 

27.  
26 -

28.10.  
2018 

Mistrzostwa 
Europy Iaido Sportowa 

Międzynarodow
y 

 
Iaido - japońska 

odmiana 
szermierki 

prowadzonej 
przy użyciu 

miecza.  

Polski Związek 
Kendo, OSiR, 
UM Zawiercie 

Hala OSiR I                
ul. Moniuszki 

10 
Hala OSiR II               

ul. 
Blanowska 

40 

wstęp 
wolny 

28.  
2.12.201

8 

XXXIII 
Międzynarodow
y Turniej Tańca 
Towarzyskiego 

Interdyscyplinarna 

Międzynarodow
y 
 

Turniej Tańca 
Towarzyskiego z 

udziałem 
najlepszych ekip 

tanecznych 
klasy S z polski i 

zagranicy 

OSiR, Gliwicka 
Szkoła Tańca 

,UM Zawiercie 

Hala OSiR II  
ul. 

Blanowska 
40 

Impreza 
biletowana 
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29.  
8.12. 
2018 

I Miejskie 
Mikołajki  

Interdyscyplinarna 

Miejski  
 

spektakl 
teatralny, 

świąteczna 
zumba, 

kreatywne 
zajęcia i 

warsztaty, 
słodkie 

niespodzianki 

UM Zawiercie, 
OSiR 

Hala OSiR II  
ul. 

Blanowska 
40 

wstęp 
wolny 

30.  
14-

16.12.20
18 

II Grand Prix 
Polski Seniorek i 

Seniorów w 
tenisie 

stołowym 

Sportowa 

Ogólnopolski 
 

Cykl GP Polski w 
tenisie 

stołowym 

Polski Związek 
Tenisa 

Stołowego, 
Śląski Związek 

Tenisa 
Stołowego, 
OSiR, UM 
Zawiercie 

Hala OSiR II 
ul. 

Blanowska 
40 

Publiczność 
wstęp 
wolny 
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OBSZAR 7 

Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek gminy 

 
 
Spółki i jednostki organizacyjne 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć 
jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami 
pozarządowymi. Realizując zadania gminy Miasto Zawiercie powołało do funkcjonowania poniższe 
jednostki organizacyjne i spółki. 
 

Agencja Rozwoju Zawiercia 

Realizowano zadania bez zakłóceń. Szczegółowy wykaz podejmowanych zadań i strategii znajduje się  

w sekcji infrastruktura do nin. raportu (Obszar 2). 

 

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum"  

Realizowano zadania bez zakłóceń. Szczegółowy wykaz podejmowanych zadań i strategii znajduje się  

w sekcji kultura w nin. raporcie (Obszar 6). 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji  

Realizowano zadania bez zakłóceń. Szczegółowy wykaz podejmowanych zadań i strategii znajduje się  

w sekcji kultura w nin. raporcie (Obszar 6). 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Realizowano zadania bez zakłóceń. Szczegółowy wykaz podejmowanych zadań i strategii znajduje się  

w sekcji społeczeństwo nin. raportu (Obszar 1). 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

Realizowano zadania bez zakłóceń. Szczegółowy wykaz podejmowanych zadań i strategii znajduje się 

w sekcjach społeczeństwo oraz infrastruktura w nin. raporcie (Obszar 2) 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  

Realizowano zadania bez zakłóceń. Szczegółowy wykaz podejmowanych zadań i strategii znajduje się  

w sekcjach edukacja oraz kultura w nin. raporcie (Obszar 6). 

Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 

Zespół działa na podstawie statutu nadanego na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XXX/259/16 z dnia 

26 X 2016 r. Do jego zadań należy zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

podległych jednostek, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą Prawo Oświatowe oraz 

Ustawą o samorządzie gminnym. 
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Jednym z największych wyzwań Zespołu w roku 2018 była adaptacja i wdrażanie zmian wynikłych  

z reformy oświaty w roku 2017, która rozpoczęła proces wygaszania szkół gimnazjalnych.  

Ze względu na to zmieniły się jednostki, z którymi współpracowano. 

Aktualny wykaz jednostek:  

Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkole Integracyjne nr 3,Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 5, 

Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 8, Przedszkole nr 15, Żłobek Miejski, Szkoła 

Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernik, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza, Szkoła 

Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Konopnickiej, Szkoła 

Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła 

Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Stanisława Szymańskiego, Szkoła Podstawowa nr 3. 

Szczegóły dotyczące finansowania podległych jednostek znajdują się w sekcji edukacja  w  nin. raporcie 

(Obszar 4). 

Spółki miejskie: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.  

Do podstawowych zadań spółki należy: odśnieżanie i zamiatanie ulic, sadzenie kwiatów, koszenie 
trawników, zapobieganie bezdomności zwierząt oraz szeroko rozumiane usługi sprzątające. Ponadto 
spółka świadczy odpłatne usługi dla ludności m. in.: projektowanie i utrzymywanie rabat kwiatowych, 
wycinka i nasady drzew,  wynajem sprzętu budowlano-ogrodniczego. 

Spółka realizowała w roku 2018  uchwałę Nr LII/501/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 
2018 r.  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawiercia na rok 2018”. W celu realizacji uchwały nawiązano 
współpracę z gabinetami weterynaryjnymi, które oferują dla mieszkańców zabiegi sterylizacji psów  
i kotów zgodnie z przyjętym limitem ilości zabiegów.   

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. 

Powstała z dniem 01.08.2004 r. w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Zawierciu na podstawie Aktu Komercjalizacji 
sporządzonego w dniu 18.05.2004 r. przez Ministra Skarbu Państwa. Struktura udziałowców 
przedstawia się następująco: 79,35% Gmina Zawiercie; 20,65% osoby fizyczne. 

 Podstawą prawną działalności spółki jest: 

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 
ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) 
3. Decyzja nr Gm-1-703/6/2002r. Zarządu Miasta Zawiercia z dnia 13 sierpnia 2002 r. - Zezwolenie  
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  
4. Uchwała Nr XLIV/471/06 Rady Miasta Zawiercie z dnia 25.01.2006 r.  
5. Uchwała Nr XLI/592/09 Rady Miasta Zawiercie z dnia 25.11.2009r. 
 
Do podstawowej działalności przedsiębiorstwa można zaliczyć: 
- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; 
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;  
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W ramach działalności dodatkowej Spółka wykonuje także: 
– Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; 
– Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; 
– Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i  klimatyzacyjnych. 
 
Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z o.o.  

Powstał w 2016 r. jako jednoosobowa spółką Gminy Zawiercie realizująca obowiązki gminy w zakresie 

operatora lokalnego transportu zbiorowego. 

Spółka została powołana w dniu 26 sierpnia 2016 r na mocy aktu założycielskiego sporządzonego  

w Kancelarii Notarialnej Dagmary Torbus. Na podstawie przepisów ustawy z dn. 20.12.1996  

o gospodarce komunalnej dokonano likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunikacji 

Miejskiej w Zawierciu i wniesienia aportem wszystkich składników majątkowych do Spółki Zakładu 

Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w zamian za udziały w tej spółce.  

Szczegóły dotyczące działalności i realizowanych strategii znajdują się w sekcji Infrastruktura nin. 

raportu (Obszar 2). 

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.  

Celem działalności spółki jest prowadzenie działań związanych ze zbiórką i transportem, a następnie 

przetwarzaniem lub unieszkodliwianiem odpadów komunalnych tj. takich które stanowią większość 

odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych.  

Spółka prowadzi instalację Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania odpadów (MBP) posiadającą 
status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Rejonu I województwa 
śląskiego o mocy przerobowej 50.000 Mg/rok oraz posiada własne składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne o pojemności 41.370 Mg/rok. 

Szczegółowy opis realizowanych zadań znajduje się w sekcji ochrona środowiska raportu (Obszar 3). 
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Podsumowanie 
 
Zawiercie, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu wyzwaniu poprawy 

warunków życia. Można tu wymienić wiele zagadnień związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, 

rekreacją, infrastrukturą, czy dbaniem o środowisko naturalne. Nie wolno zapomnieć także  

o istniejących zasobach infrastruktury technicznej, która służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

społeczności lokalnej. 

Stan techniczny zasobu gminy w chwili obecnej określa się jako średni. Najbardziej negatywny wpływ 

na stan techniczny ma wiek budynków. Dla utrzymania dotychczasowego stanu technicznego, budynki 

te należałoby poddać generalnym remontom. Z kolei najbardziej efektywnie wpływającym czynnikiem 

na poprawę stanu technicznego zasobu, jest budowa nowych budynków wielorodzinnych, które długo 

utrzymują się w dobrym stanie. Optymalne korzyści można byłoby uzyskać w połączeniu z regularnym 

przeprowadzaniem generalnych remontów pozostałych budynków. Konieczna jest współpraca 

radnych i Prezydenta Miasta w celu pozyskania środków i przeznaczenia ich na prace w zakresie 

rewitalizacji i termomodernizacji starych budynków komunalnych oraz na budowę nowych mieszkań. 

Utrzymuje się obserwowana od kilku lat tendencja - w Zawierciu systematycznie zmniejsza się zarówno 

liczba rodzin, jak i liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Sytuacja ta spowodowana jest 

zarówno depopulacją ludności, jak i ogólną zmianą sytuacji na rynku pracy, a także rozwojem 

świadczeń socjalnych dla rodzin z dziećmi. Ze względu na postępujący proces starzenia się społeczności 

bardzo istotne zdaje się być wspieranie materialno-bytowe, socjalne, psychologiczne i prawne osób 

starszych, chorych i samotnych oraz opiekunów tych osób. 

Bardzo ważne jest rozwijanie systemu usług opiekuńczych. Warto także rozwijać mieszkalnictwo 

chronione. W Zawierciu przybywa miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia, ale zauważa się znacznie 

większe zapotrzebowanie na opiekę żłobkową niż istniejące możliwości jej zapewnienia w ramach 

dostępnej infrastruktury. 

Położenie komunikacyjne gminy Zawiercie jest bardzo korzystne. Zawiercie systematycznie prowadzi 

remonty nawierzchni dróg i chodników. Nadal jednak potrzebne są inwestycje w lokalny układ 

drogowy. 

W zakresie lokalnego transportu zbiorowego gmina stara się poprawić komfort jazdy pasażerów, którzy 

korzystają z usług Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Zawierciu. Przejawem tego był zakup 

nowych autobusów. Rozkład jazdy jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb mieszkańców. 

Dużym problemem w gminie jest nieodpowiednia segregacja odpadów przez mieszkańców. Konieczne 

jest podjęcie intensywnych działań edukacyjnych w tym zakresie. Przyczyną braku uzyskania 

zakładanych poziomów odzysku w ubiegłym roku w gminie była między innymi zła jakość odpadów 

selektywnie zebranych, a także brak segregacji u źródła. Głównym celem dla ZGK na rok 2019 jest 

modernizacja części mechanicznej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

w Zawierciu poprzez rozbudowę hali nadawy odpadów oraz hali sortowni wraz  z unowocześnieniem 

części technologicznej (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”). Istotne jest także poprawienie 

efektywności części mechanicznej instalacji dla zwiększenia poziomów odzysku odpadów 

komunalnych. Spółka prowadzi działania mające na celu doprowadzenie do zawarcia porozumień 

międzygminnych (ze szczególnym uwzględnieniem gmin powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego). 

Chodzi o prowadzenie wspólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na 

wzmożony ruch kołowy należy rozważyć modernizację (poszerzenie i remont nawierzchni) końcowego 

odcinka ul. Podmiejskiej. 
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Wyzwania stojące przed gminą Zawiercie są duże, a oczekiwania mieszkańców rosną. Dlatego tak 

istotne jest wypracowanie wspólnego stanowiska, abyśmy skutecznie odpowiadali na potrzeby 

społeczności lokalnej. 


