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WSTĘP
Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) nakłada na prezydenta obowiązek corocznego sporządzenia raportu o stanie
miasta za rok poprzedni. Zgodnie z art. 28aa tejże ustawy, stanowiącym podstawę prawną
opracowania raportu, raport ma stanowić podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego.
Raport o stanie miasta za 2018 r. to źródło wiedzy o Rudzie Śląskiej oraz zmianach zachodzących
we wszystkich obszarach aktywności jego mieszkańców. Zebrano w nim informacje, dane
statystyczne, analizy i zestawienia, które mogą być użyteczną wskazówką w pracy, nauce czy
planowaniu przyszłych aktywności. Treść dokumentu pozwala przyjrzeć się głównym tendencjom
rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w różnych sferach życia naszego miasta.
Informacje

przedstawione

w

dokumencie

będą

mogły

posłużyć

mieszkańcom

miasta

Ruda Śląska do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu w naszym mieście,
mogą stanowić podstawę do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta. W raporcie nie opisano
w sposób szczegółowy wszystkich aspektów życia publicznego, natomiast zaprezentowano
różnorodność i szeroki zakres spraw z życia społeczno–gospodarczego lokalnej społeczności,
realizowanych przez organ wykonawczy gminy.
Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi określonymi w uchwale Nr PR.0007.64.2019 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów
opracowania Raportu o stanie gminy w roku 2018.
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CZĘŚĆ I
INFORMACJA OGÓLNA O STANIE FINANSÓW MIASTA

Rozdział 1
Wykonanie budżetu miasta

1.

Wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT, PN) i wydatków w roku 2018:

1)

dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 770 390 352,25 zł, co stanowi 99,41% planowanych
dochodów ogółem;

2)

dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 707 126 596,30 zł, co stanowi 100,03% planowanych
dochodów bieżących;

3)

dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 63 263 755,95 zł, co stanowi 92,98%
planowanych dochodów majątkowych (niewykonane dochody majątkowe stanowią dotacje
celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, które w związku
z trwająca procedurą rozliczeniową wpłyną do budżetu w roku następnym).
Poziom wykonanych dochodów z roku na rok wzrasta – dochody w roku 2018 są wyższe

od dochodów w roku 2017 o 69 416 551,49 zł:

Miliony

Struktura dochodów w latach 2014-2018
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DOCHODY OGÓŁEM

2.

2016
DOCHODY BIEŻĄCE

2017

2018

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dynamika dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
W stosunku do roku 2017, w roku 2018 dynamika dochodów z tytułu udziału w podatku

dochodowym od osób fizycznych wyniosła 110,47%, co oznacza wzrost tych dochodów w stosunku
do roku poprzedniego o kwotę 17 891 917 zł.
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3.

Dynamika dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.
W stosunku do roku 2017 w roku 2018 dynamika dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

wyniosła 112,96% co oznacza wzrost tych dochodów o kwotę 8 785 812,84 zł.

4.

Wykonanie wydatków.
Wydatki Miasta ogółem w roku 2018 zostały wykonane w kwocie 798 768 462,91 zł, co stanowi

96,88% planowanych wydatków. Wykonanie wydatków:
1)

wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 664 845 304,62 zł, co stanowi 98,31% planowanych
wydatków bieżących,

2)

wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 133 923 158,29 zł, co stanowi 90,35%
planowanych wydatków majątkowych.
Główną przyczyną niewykonania wydatków majątkowych jest brak wyłonienia wykonawcy
w procedurze przetargowej, z uwagi na przekroczenie zakresu finansowego zadań,
a w przypadku zadania „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E. Kokota do zjazdu z autostrady A 4”,
gdzie odchylenie od planu wynosi 7 843 743,43 zł. Niewykonane wydatki związane są z procedurą
wypłaty odszkodowań, która jest ściśle powiązana z decyzjami wydawanymi przez Wojewodę
Śląskiego. Wszystkie decyzje, które do Miasta wpłynęły w roku 2018, zostały uregulowane
w terminie.
Poziom wykonanych wydatków z roku na rok wzrasta – wydatki w roku 2018 są wyższe
od wydatków w roku 2017 o 55 920 548,06 zł:

Struktura wydatków w latach 2014-2018
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5.

Wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny.
W roku 2018 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 42 281 291,68 zł, tym samym spełniony

został wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje, by wydatki bieżące nie
przewyższały dochodów bieżących. Wynik ten jest najwyższym wynikiem operacyjnym od 2014 roku:

MILIONY

Wynik operacyjny - nadwyżka w latach 2014-2018
50,00

42,28

40,00
28,79
30,00

32,43

29,68

21,70

20,00
10,00
-

2014

6.

2015

2016

2017

2018

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu miasta.

Dotacje
Dotacje rozwojowe - bieżące
Dotacje rozwojowe - majątkowe
Dotacje rozwojowe pozyskane spoza
budżetu ogółem:

2018

Struktura

5 202 870,32

8,76%

54 166 220,89

91,24%

59 369 091,21

100%

Struktura dotacji rozwojowych wg. Instytucji finansującej

Dotacje z UE
53 909 766,22
90,80%

Dotacje od innych JST
3 050 000,00
5,14%
Dotacje z państwowych
funduszy celowych
970 200,00
1,63%

Dotacje z budżetu
państwa
1 439 124,99
2,42%
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7.

Dochody z majątku.
Dochody z majątku w 2018 roku wyniosły 63 263 755,95 zł, co stanowi 8,21% dochodów ogółem:

Struktura dochodów majątkowych 2018
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
27 102,67
0,04%

ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU
9 070 432,39
14,34%

DOTACJE I ŚRODKI
54 166 220,89
85,62%

Rozdział 2
Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych

1. Wydatki majątkowe.
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu roku 2018 przedstawia się następująco:
Wydatki majątkowe 2018 r.
Plan na 01.01.2018 r.

138 146 787,00

Plan na 31.12.2018 r.

148 233 901,72

Wykonanie

133 923 158,29

% wykonanie w stosunku do planu na 01.01.2018 r.

96,94%

% wykonanie w stosunku do planu na 31.12.2018 r.

90,35%

Główną przyczyną niewykonania wydatków majątkowych jest niewyłonienie wykonawcy
w procedurze przetargowej, z uwagi na przekroczenie zakresu finansowego zadań, a w przypadku
zadania „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4”, gdzie odchylenie
od planu wynosi 7 843 743,43 zł niewykonane wydatki związane są z procedurą wypłaty odszkodowań,
która jest ściśle powiązana z decyzjami wydawanymi przez Wojewodę Śląskiego. Wszystkie decyzje,
które do Miasta wpłynęły w roku 2018 zostały uregulowane w terminie.
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2.

Podstawowe inwestycje:
STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 2018

WYDATKI MAJĄTKOWE

133 923 158,29

UDZIAŁ %

100,00%

INFRASTRUKTURA (KANALIZACJA)
UDZIAŁ %

1 662 573,51
1,24%

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy ks.
Niedzieli w rejonie skrzyżowania z ul. Zajęczą
INFRASTRUKTURA DROGOWA
UDZIAŁ %

1 656 189,06
61 025 850,24
45,57%

Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie
Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym"

28 687 539,13

Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4"

7 039 763,11

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej"

6 373 410,42

Przebudowa ulicy Piastowskiej

5 913 397,44

Przebudowa dróg gruntowych

3 924 604,76

Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ulicy Planty Kowalskiego

2 415 936,89

Przebudowa ulicy Reja

1 826 223,03

Przebudowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków
zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na
terenie miasta Ruda Śląska"

1 484 308,60

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
UDZIAŁ %

693 971,98
0,52%

Zakup samochodu służbowego

161 941,00

Remont i modernizacja Komisariatu V Policji

149 445,00

Dofinansowanie do zakupu radiowozów dla Policji

130 000,00

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych

119 960,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
UDZIAŁ %

2 468 241,59
1,84%

Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej
w obiektach użyteczności publicznej

1 727 895,34

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

434 058,70

Świadectwa efektywności energetycznej

159 100,50

OŚWIATA I WYCHOWANIE

11 209 215,43

UDZIAŁ %

8,37%

Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych

2 548 224,74

Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej Gimnazjum nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2a"

1 965 065,25

Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum
Kształcenia Praktycznego I Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

1 895 829,76

Budowa infrastruktury sportowej przy SP 3, przy ul. Norwida 10

1 540 000,00
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Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią
(7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5
placówek oświatowych) w formule ppp

1 241 626,82

Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych
i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej

442 167,00

Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - Szkoła
Podstawowa nr 13, ul. Niedzieli 61

401 889,59

OŚWIETLENIE PLACÓW, DRÓG
UDZIAŁ %

1 620 648,00
1,21%

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska
Budowa oświetlenia drogowego osiedla domów mieszkalnych przy ulicy
Solidarności w Rudzie Śląskiej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
UDZIAŁ %

1 492 113,00
128 535,00
15 159 788,23
11,32%

Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska

3 698 850,12

Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia

2 425 866,97

Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda
Śląska metodą partycypacyjną

1 652 950,26

Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów

1 551 587,20

Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie
jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – I etap

1 233 133,78

Rudzkie miasteczko ruchu drogowego przy ul. Kolberga/BO

1 211 093,39

TURYSTYKA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT
UDZIAŁ %

12 091 130,97
9,03%

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom Sp. z o.o.

7 706 500,00

Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska

3 800 878,65

Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kłodnickiej 95
w Rudzie Śląskiej

481 300,81

KULTURA

9 644 544,66

UDZIAŁ %

7,20%

Stacja biblioteka - zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie
Śląskiej

8 139 765,54

Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji
na potrzeby muzeum miejskiego

1 504 779,12

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
UDZIAŁ %

15 309 197,25
11,43%

Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej

3 963 090,18

Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynku
przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9"

2 883 483,61

Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz modernizacja dróg wewnętrznych

1 875 352,67
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Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej
Kaufhaus w Rudzie Śląskiej

1 182 084,96

Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do budynku przy ulicy Jadwigi
Markowej 20

1 082 718,10

Nabycie nieruchomości do zasobu

1 064 392,03

OCHRONA ZDROWIA

2 524 000,00

UDZIAŁ %

1,88%

Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
oraz zakup sprzętu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2 524 000,00
33 351,72

UDZIAŁ %

0,02%

Zakup oprogramowania systemowego oraz licencji na oprogramowanie
wizualizacji zasobów do serwera obsługującego bazy danych PZGIK
POMOC SPOŁECZNA

33 351,72
480 644,71

UDZIAŁ %

0,36%

Zakup pojazdów w ramach programu wyrównywania różnic między
regionami III
Wymiana ogrodzenia wokół budynku przy ul. Plebiscytowej 12

436 985,00
29 274,00

Rozdział 3
Stan finansów miasta

1.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem to wskaźnik samodzielności dochodowej miasta

obrazujący potencjał finansowy miasta. Można go rozpatrywać w ujęciu szerokim, tj. wraz
z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wąskim tj. z wyłączeniem tych
udziałów.
W roku 2018 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł w ujęciu szerokim 54,14%,
w ujęciu wąskim 28,78%.

2.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem z roku na rok rośnie i w roku 2018 wyniósł

16,77%.

3.

Zadłużenie ogółem.

1)

zadłużenie miasta Ruda Śląska z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz
zobowiązań wymagalnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2018 r.:
a) zaciągnięte kredyty, pożyczki i obligacje: 269 784 854,75 zł co w przeliczeniu na jednego
mieszkańca Miasta daje 2 072,00 zł.
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b) zobowiązania wymagalne: 6 641,74 zł: zobowiązanie wymagalne w kwocie 4 712,50 zł
powstało

w

wyniku

odmowy

odebrania

przekazu

pocztowego

przez

kontrahenta.

Odszkodowanie należne za nieruchomość wróciło na rachunek bankowy projektu. Wydział
Inwestycji prowadzi postępowanie w celu utworzenia depozytu sądowego. Poniesione koszty
związane z realizacją przekazu przez Pocztę Polską obniżyły wysokość zobowiązania.
Zobowiązanie wymagalne w kwocie 1 929,24 zł dotyczy zobowiązania z tytułu podatku VAT.
VAT winien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego do 25.12.2018 r., jednak dokument VAT
odwrotne obciążenie został dostarczony po terminie zapłaty.
2)

struktura zadłużenia na 31 grudnia 2018 r.
Na koniec 2018 roku dominującymi tytułami zadłużenia są kredyty, które stanowią 60,03% ogólnej
kwoty zobowiązań oraz obligacje komunalne, których udział wyniósł 33,40%. Z kolei z tytułu
zaciągniętych pożyczek udział ten wynosi 6,57%:

Struktura zadłużenia na 31.12.2018 r.
ZOBOWIĄZANIA
WYMAGALNE
6 641,74
0,00%

OBLIGACJE
90 100 000,00
33,40%

KREDYTY
161 969 580,80
60,03 %

POŻYCZKI
17 715 273,95
6,57%

3)

Miasto Ruda Śląska w latach poprzednich udzieliło następujących poręczeń, mających wpływ
na wskaźniki finansowe:
a)

poręczenie kredytu spółce pod firmą Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
w wysokości 122 263 038,00 zł, obejmujące lata 2018-2031, stan na 31.12.2018 r.:
114 249 477,07 zł.

b)

poręczenie kredytu Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w wysokości 1 163 000,00 zł, obejmujące lata 2010-2044.

4)

Miasto Ruda Śląska podpisało umowę partnerstwa publiczno-prywatnego na łączną kwotę
14 227 721,48

zł

obejmująca

lata

2015-2025

na

realizację

projektu

„Kompleksowa

termomodernizacja wraz z zarzadzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie
w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP”.
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Poziom wolnych środków, po odliczeniu obsługi zadłużenia, w roku 2018 wyniósł 3,85%,
co wskazuje, że 3,85% dochodów zostaje do wykorzystania po wykonaniu zaplanowanej na ten
rok obsługi miejskiego długu.

Rozdział 4
Wieloletnia prognoza finansowa

1.

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia.
Harmonogram zawiera zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych

do roku 2018 oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2023. Planuje się,
że prognozowane zadłużenie zostanie ostatecznie spłacone w roku 2041.
Przy planowaniu oprocentowania wzięto pod uwagę aktualne poziomy stawek WIBOR, marże
z podpisanych umów oraz przyjęto wzrost stóp procentowych o około 0,20 %. Natomiast w latach 2020
-2041 przyjęto wzrost stóp procentowych o około 0,30 %, aby zminimalizować ryzyko wahania stóp
procentowych. Jednocześnie należy brać pod uwagę, że w razie wystąpienia niżej wymienionych
okoliczności, istnieje możliwość wzrostu wydatków na obsługę długu w latach 2020-2041:
• większy wzrost stawek WIBOR niż przyjęte do prognozy,
• wynegocjowanie marży dla kolejnych 2 transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
na poziomie wyższym, niż 0,40 %,
• niekorzystna rewizja odsetek z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
• wynegocjowanie marży wyższej niż 0,70 % dla emisji obligacji komunalnych z roku 2019 i 2021.
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Kwota długu
stan na 31.12.2018 r.
269 784 854,75
KWOTA DŁUGU

2019

2020

2021

2022

2023

2024

300 221 889,45

316 153 919,73

317 989 935,75

297 977 396,73

296 561 170,41

270 921 398,35

52 400 000,00

40 000 000,00

26 000 000,00

-

20 000 000,00

-

40 000 000,00

40 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 400 000,00

-

26 000 000,00

-

20 000 000,00

-

21 962 965,30

24 067 969,72

24 163 983,98

16 012 539,02

20 868 281,12

22 868 281,12

4 099 580,80

6 981 764,72

3 173 710,98

6 023 510,56

7 581 952,12

7 581 952,12

4 863 384,50

4 086 205,00

3 890 273,00

2 989 028,46

286 329,00

286 329,00

13 000 000,00

13 000 000,00

17 100 000,00

7 000 000,00

13 000 000,00

15 000 000,00

-

-

-

4 000 000,00

547 945,20

2 771 490,94

-

-

-

-

547 945,20

2 771 490,94

POŻYCZKI

-

-

-

-

-

OBLIGACJE

-

-

-

4 000 000,00

-

-

6 441 441,00

7 429 474,45

7 972 966,03

7 731 092,21

7 230 941,56

7 263 580,54

OBSŁUGA Z ZOBOWIAZAN
ZACIĄGNIETYCH

6 135 077,00

5 771 525,45

5 228 306,03

4 623 732,21

4 235 181,56

3 695 757,54

OBSŁUGA Z ZOBOWIĄZAŃ
PLANOWANYCH

231 364,00

1 557 949,00

2 644 660,00

3 007 360,00

2 895 760,00

3 467 823,00

75 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

RAZEM PLANOWANE
PRZYCHODY
KREDYTY
POŻYCZKI
OBLIGACJE
RAZEM ROZCHODY
Z ZACIĄGNIĘTYCH
ZOBOWIĄZAŃ
KREDYTY
POŻYCZKI
OBLIGACJE
RAZEM ROZCHODY
Z PLANOWANYCH
ZOBOWIĄZAŃ
KREDYTY

RAZEM OBSŁUGA

LINIA KREDYTOWA
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Kwota długu
stan na 31.12.2018 r.
269 784 854,75

2025

2026

2027

2028

2029

2030

246 542 495,87

226 963 593,39

207 384 690,91

188 022 428,43

164 744 805,96

RAZEM PLANOWANE
PRZYCHODY

142 652 232,48
-

-

-

-

-

-

KREDYTY

-

-

-

-

-

POŻYCZKI

-

-

-

-

-

OBLIGACJE
RAZEM ROZCHODY
Z ZACIĄGNIĘTYCH
ZOBOWIĄZAŃ

-

-

-

-

-

19 868 281,12

7 868 281,12

7 868 281,12

7 851 641,12

7 767 001,11

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

286 329,00

286 329,00

286 329,00

269 689,00

185 048,99

KWOTA DŁUGU

KREDYTY
POŻYCZKI
OBLIGACJE
RAZEM ROZCHODY
Z PLANOWANYCH
ZOBOWIĄZAŃ

-

-

12 000 000,00

-

-

-

-

4 510 621,36

11 710 621,36

11 710 621,36

11 510 621,36

15 510 621,36

14 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

POŻYCZKI

-

-

-

-

-

4 510 621,36
-

OBLIGACJE

-

7 200 000,00

7 200 000,00

7 000 000,00

11 000 000,00

10 000 000,00

6 569 824,31

5 987 031,97

5 500 804,07

4 969 493,54

4 478 752,17

3 893 926,00

OBSŁUGA Z ZOBOWIĄZAŃ
ZACIĄGNIĘTYCH

3 095 440,31

2 663 654,97

2 487 464,07

2 317 804,54

2 135 707,17

1 961 388,00

OBSŁUGA Z ZOBOWIĄZAŃ
PLANOWANYCH

3 374 384,00

3 223 377,00

2 913 340,00

2 551 689,00

2 243 045,00

1 832 538,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

KREDYTY

RAZEM OBSŁUGA

LINIA KREDYTOWA

________________________________________________________________________________________________
Ruda Śląska, Raport o stanie Miasta za 2018 rok

19

Kwota długu
stan na 31.12.2018 r.
269 784 854,75

2031

2032

126 559 659,00

110 467 085,52

94 374 512,04

82 281 938,56

70 189 365,08

58 096 791,60

RAZEM PLANOWANE
PRZYCHODY

-

-

-

-

-

-

KREDYTY

-

-

-

-

-

-

POŻYCZKI

-

-

-

-

-

-

OBLIGACJE
RAZEM ROZCHODY
Z ZACIĄGNIĘTYCH
ZOBOWIĄZAŃ
KREDYTY

-

-

-

-

-

-

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

POŻYCZKI

-

-

-

-

-

-

OBLIGACJE
RAZEM ROZCHODY
Z PLANOWANYCH
ZOBOWIĄZAŃ
KREDYTY

-

-

-

-

-

-

8 510 621,36

8 510 621,36

8 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

-

-

-

-

-

-

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

-

-

-

3 407 743,00

3 012 853,00

2 602 776,00

2 200 292,00

1 917 808,00

1 639 823,00

OBSŁUGA Z ZOBOWIĄZAŃ
ZACIĄGNIĘTYCH

1 788 062,00

1 619 338,00

1 441 409,00

1 268 082,00

1 094 755,00

924 132,00

OBSŁUGA Z ZOBOWIĄZAŃ
PLANOWANYCH

1 519 681,00

1 293 515,00

1 061 367,00

832 210,00

723 053,00

615 691,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

KWOTA DŁUGU

POŻYCZKI
OBLIGACJE
RAZEM OBSŁUGA

LINIA KREDYTOWA

2033

2034

2035

2036
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Kwota długu
stan na 31.12.2018 r.
269 784 854,75
KWOTA DŁUGU

2037

2038

2039

2040

2041

46 004 218,12

33 911 644,64

21 819 071,16

9 726 497,68

0,00

RAZEM PLANOWANE
PRZYCHODY

-

-

-

-

-

KREDYTY

-

-

-

-

-

POŻYCZKI

-

-

-

-

-

OBLIGACJE
RAZEM ROZCHODY
Z ZACIĄGNIĘTYCH
ZOBOWIĄZAŃ
KREDYTY

-

-

-

-

-

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

5 215 875,58

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

7 581 952,12

5 215 875,58

POŻYCZKI

-

-

-

-

-

OBLIGACJE
RAZEM ROZCHODY
Z PLANOWANYCH
ZOBOWIĄZAŃ
KREDYTY

-

-

-

-

-

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 622,10

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 621,36

4 510 622,10

POŻYCZKI

-

-

-

-

-

OBLIGACJE

-

-

-

-

-

1 352 842,00

1 042 733,00

787 875,00

506 792,00

225 406,00

OBSŁUGA Z ZOBOWIĄZAŃ
ZACIĄGNIĘTYCH

748 102,00

558 115,00

401 450,00

228 926,00

57 295,00

OBSŁUGA Z ZOBOWIĄZAŃ
PLANOWANYCH

504 740,00

384 618,00

286 425,00

177 866,00

68 111,00

LINIA KREDYTOWA

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

RAZEM OBSŁUGA

________________________________________________________________________________________________
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2.

Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata – brutto i netto.
W prognozie na lata następne oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI,

zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw
- aktualizacja październik 2018 r.:
2019
stan na
31.12.2018 r.
Dochody bieżące

709 617 623,00

2020

743 613 544,00

762 254 308,00

102,23%

102,51%

102,51%

686 755 724,00

703 924 617,00

721 599 789,00

102,23%

102,50%

102,51%

44 340 042,00

46 101 184,00

47 661 894,00

48 385 612,00

6 466 441,00

7 429 475,00

7 972 967,00

7 731 093,00

22 006 631,00

24 067 970,00

24 163 984,00

20 012 540,00

15 866 970,00

14 603 739,00

15 524 943,00

20 641 979,00

671 744 022,00

dynamika
Nadwyżka operacyjna
brutto
Wydatki
na obsługę długu
Spłaty rat
Nadwyżka operacyjna
netto

2022

725 427 433,00

dynamika
Wydatki bieżące

2021

Wysokość wydatków na obsługę długu oraz środków przeznaczonych na spłatę rat uzależniona
jest od faktycznie zaciągniętych-uruchomionych przychodów z tyt. kredytów i obligacji. Polityka
finansowa Miasta jest nakierowana na pozyskiwanie środków zewnętrznych, co w konsekwencji
prowadzi do zmniejszania uruchamianych środków z tytułów dłużnych.

3.

2019

2020

2021

2022

Inflacja

102,3

102,5

102,5

102,5

PKB

103,8

103,7

103,6

103,5

Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata.
Zadłużenie w latach następnych uzależnione jest od wysokości pozyskanych środków

zewnętrznych i faktycznie uruchomionych-kredytów, pożyczek, obligacji.
Kwota długu
na 31.12.2018 r.
269 784 854,75

2019

2020

2021

2022

Kwota długu

300 221 889,45

316 153 919,73

317 989 935,75

297 977 396,73

Razem planowane
przychody

52 400 000,00

40 000 000,00

26 000 000,00

-

Kredyty

40 000 000,00

40 000 000,00

-

-

Pożyczki

-

-

-

-

Obligacje

12 400 000,00

-

26 000 000,00

-

art.243 uofp

Ruda Śląska wg. stanu na
31.12.2018 r.

2019

2020

2021

2022

Dochody ogółem

766 205 300,00

826 052 460,00

837 624 173,00

855 807 487,00

dług

300 221 889,45

316 153 919,73

317 989 935,75

297 977 396,73

Dług / Dochody ogółem

39,18%

38,27%

37,96%

34,82%

Wskaźnik
indywidualnego
zadłużenia bez uwzgl.
ustawowych wyłączeń

4,95

4,90

5,01

4,35

Wskaźnik
indywidualnego
zadłużenia po uwzgl.
ustawowych wyłączeń

4,94

4,89

5,00

4,34

dopuszczalny
wskaźnik

6,27

5,93

5,93

5,49

ryzyko niespełnienia
po uwgzl. wyłaczeń

1,33

1,04

0,93

1,15

ryzyko niespełnienia
bez uwzgl. wyłaczeń

1,32

1,03

0,92

1,14

Z uwagi na to, że relacja z art. 243 uofp w latach 2019-2022 kształtuje się na mało bezpiecznym
poziomie, tzn. różnica pomiędzy wskaźnikiem wyliczonym dla danego roku a wskaźnikiem
dopuszczalnym oscyluje wokół 1, wskazuje się, że głównym czynnikiem wpływającym na tę relację
jest konieczność planowania rok rocznie poręczenia zgodnie z harmonogramem. Analizując dane
historyczne dotyczące poręczeń widać, że nie są one przez Miasto uruchamiane, co skutkuje poprawą
w ciągu roku wskaźnika dla danego roku oraz zmniejszeniem ryzyka niespełnienia wskaźnika
zadłużenia, co zostało zaprezentowane w poniższej tabeli:

01.01.2016

31.12.2016 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2018 31.12.2018

Wskaźnik indywidualnego
zadłużenia po uwzgl.

6,45

4,47

5,39

3,74

5,45

3,49

7,58

6,92

7,00

7,07

6,29

6,41

1,13

2,45

1,61

3,33

0,84

2,92

ustawowych wyłączeń
dopuszczalny wskaźnik
ryzyko niespełnienia po
uwgzl. wyłaczeń

Należy podkreślić, że budżet danego roku i wieloletnia prognoza finansowa zmienia się
co miesiąc, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, co wpływa bezpośrednio na zmiany
wskaźników zarówno w roku bieżącym jak i prognozach w latach następnych.
Mając na uwadze powyższe, wszelkie działania władz miasta Ruda Śląska ukierunkowane są
na poprawę wskaźników i minimalizację ryzyka niespełnienia relacji z art. 243 uofp i zmierzają
do tego, aby wykonanie budżetu każdego roku pozytywnie wpłynęło na prognozę lat następnych.
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4.

Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy.
Źródłem finansowania przedsięwzięć zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej są

dotacje celowe, dochody własne oraz tytuły dłużne: kredyt EBI i obligacje. Skutkiem takiego sposobu
finansowania jest konieczność spłacania w latach następnych odsetek oraz rat kapitałowych,
co zostało zaprezentowane w punkcie „harmonogram spłat i obsługi zadłużenia”.
Przedsięwzięcia zaplanowane i realizowane w mieście Ruda Śląska wpływają na efektywniejsze
gospodarowanie środkami finansowymi, poprzez wpływ na ograniczenie wzrostu wydatków bieżących,
np. inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków i wymiany oświetlenia w dłuższym okresie
czasu powinny zmniejszyć wydatki na energię i ogrzewanie, lecz efekt ten może zostać zakłócony
przez rosnące ceny mediów.
Wpływ inwestycji na dochody miasta Ruda Śląska można zobrazować za pomocą tego, w jaki
sposób zmieniły się podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w 2018 r w porównaniu
z 2017 r. Miasto Ruda Śląska inwestuje m.in. w infrastrukturę drogową, dzięki czemu staje się
atrakcyjnym miejscem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz więcej firm decyduje się
na przeniesienie swojej siedziby do naszego miasta. Dzięki inwestycjom Miasta w nowe obiekty
sportowo-rekreacyjne stajemy się również atrakcyjnym miejscem dla osób decydujących się
na zamieszkanie w naszym mieście. Wielu mieszkańców miast ościennym przenosi się do Rudy
Śląskiej, powstają nowe budynki mieszkalne. Wszystko to sprawia, że rosną podstawy opodatkowania
w podatku od nieruchomości, a w konsekwencji wzrastają dochody z tytułu podatku od nieruchomości.
Dla przykładu podstawa w zakresie budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wzrosła o 24 473 m2, zaś powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wzrosła o 869 507 m2. Ma to przełożenie na wzrost dochodów w tym zakresie
o 2 120 297,00 zł. Natomiast podstawa opodatkowania w zakresie budynków mieszkalnych
wykazywanych przez osoby fizyczne wrosła o 119 725 m2, a w zakresie gruntów pozostałych
wykazywanych przez osoby fizyczne o 341 276 m2. Z tego tytułu dochody wzrosły o 338 930,00 zł;
1)

osoby prawne - porównanie podstaw opodatkowania w podatku od nieruchomości w latach
2017-2018:
Podstawa opodatkowania
[m2 lub zł]
wg stanu na dzień

Przedmiot opodatkowania

1
2

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

2

3

Różnica
między kol. 3
i kol. 2
4

Budynki mieszkalne lub ich części [m ]

1 379 464,43

1 359 344,90

- 20 119,53

Budynki /części - dział. gosp. [m2]

1 046 609,69

1 064 267,18

17 657,49

50 289,05

50 879,08

590,03

103 486,79

104 525,69

1 038,90

1 257 400 081,83 1 266 382 060,82

8 981 978,99

2

Budynki - świad. zdrowotne [m ]
2

Budynki pozostałe [m ]
Budowle [zł]
2

Grunty pozostałe [m ]
2

Grunty-działalność gospodarcza [m ]

4 189 785,68

4 151 640,13

- 38 145,55

11 074 846,06

11 882 474,05

807 627,99
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2)

osoby fizyczne - porównanie podstaw opodatkowania w podatku od nieruchomości w latach
2017-2018:
Podstawa opodatkowania
[m2 lub zł]
wg stanu na dzień

Przedmiot opodatkowania

1
2

Budynki mieszkalne lub ich części [m ]
2

Budynki /części - dział. gosp. [m ]
Budynki - świad. zdrowotne [m2]
2

Budynki pozostałe [m ]
Budowle [zł]
Grunty pozostałe [m2]
2

Grunty-działalność gospodarcza [m ]

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

2

3

Różnica między
kol. 3 i kol. 2
4

2 378 300,89

2 498 026,26

119 725,37

284 109,59

290 925,17

6 815,58

9 537,38

9 553,22

15,84

265 141,81

277 455,39

12 313,58

17 418 717,34

17 708 134,39

289 417,05

7 435 239,90

7 776 516,20

341 276,30

1 355 094,09

1 416 973,38

61 879,29
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CZĘŚĆ II
PREZYDENT, URZĄD MIASTA, MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPÓŁKI Z WIĘKSZOŚCIOWYM
UDZIAŁEM MIASTA

Rozdział 1
Współpraca Prezydenta Miasta ze związkami komunalnymi, Górnośląsko – Zagłębiowską
Metropolią, porozumieniami międzygminnymi, stowarzyszeniami JST, z miastami partnerskimi.
Samorządy mają prawo do współdziałania w różnych formach publiczno-prawnych. Jedną z nich
jest tworzenie związków międzygminnych. Podstawę prawną regulującą działalność związków
międzygminnych zawiera ustawa o samorządzie gminnym. Wykonując swoje uprawnienia,
społeczności lokalne realizują zadania będące przedmiotem ich wspólnego zainteresowania.
Gminy reprezentowane są w związkach przez delegatów, najczęściej przez wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast lub osoby przez nich upoważnione.

1.

Związki komunalne.
Ruda Śląska w 2018 r. była członkiem 5 związków: Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii

oraz

Komunikacyjnego

Związku

Komunalnego

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
1)

Związek Miast Polskich jest największą samorządną organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300
miast, o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Ruda Śląska należy do Związku
od 1991 r. Związek ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, dążenie
do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich oraz upowszechnianie dobrych
praktyk zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Związek prowadzi działania
wzmacniające wizerunek samorządów przy udziale miast członkowskich, prowadzi lobbing
legislacyjny dzięki udziałowi jego przedstawicieli w pracach Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich oraz innych opiniotwórczych
instytucji. Fundusze Związku tworzą m.in. składki członkowskie miast, które stanowią około 50%
ogólnego budżetu Związku. Składka ustalana jest w wysokości proporcjonalnej do liczby
mieszkańców miasta członkowskiego Związku.
W roku 2018 wysokość składki członkowskiej dla miasta Ruda Śląska z tytułu przynależności
do Związku Miast Polskich wynosiła 34 221,73 zł oraz dodatkowo 11 101,00 zł na rzecz kampanii
reklamowej.
W 2018 roku Zgromadzenie Ogólne ZMP odbyło się w Żywcu, gdzie oprócz corocznych
czynności statutowych uczestnicy Zgromadzenia dyskutowali nad odpowiedzialnością miast
i gmin za organizację wyborów samorządowych po ostatniej zmianie przepisów w tym zakresie.
Zgromadzenie Ogólne ZMP zajęło wiele ważnych stanowisk, i wystosowało wiele wniosków,
m.in.: wniosek o jak najszybsze przeprowadzenie procesu legislacyjnego umożliwiającego
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wejście w życie ustawy o rewitalizacji, w sprawie konsolidacji podatku VAT w gminach,
w sprawie zmian w systemie edukacji, w sprawie zawieszenia udziału w pracach Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, w sprawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego,
w sprawie finansowania zadań oświatowych, w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Do priorytetów
programowych zaliczono również systemowe rozwiązania w zakresie finansów samorządowych,
uwzględnienie

zasady

jedno

miasto-jeden

gospodarz,

obrona

wywalczonego

zakresu

decentralizacji spraw publicznych, usunięcie zbędnych regulacji prawnych, ograniczających
autonomię miast, przywrócenie wpływu miast na ład przestrzenny, uchwalenie ustawy
o rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.
2)

Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) jest stowarzyszeniem, którego priorytetowym zadaniem
jest działalność na rzecz rozwoju województwa śląskiego, a przede wszystkim społeczności
lokalnych i samorządów terytorialnych, poprzez integrowanie na płaszczyźnie regionalnej
śląskich gmin i powiatów. Związek powstał w 1991 roku jako stowarzyszenie pod nazwą Związek
Gmin Górnego Śląska. Głównym celem jego działalności była wtedy integracja samorządów
lokalnych ówczesnych województw katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego.
Reforma ustrojowa w Polsce spowodowała w 1999 roku reorientację Związku i zmianę jego
nazwy.
Siedzibą Związku jest miasto Katowice. W skład Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wchodzi
11 powiatów i 114 gmin, w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu, które łącznie zamieszkuje
ok. 4 mln osób. Pod względem skali działalności, jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego
działalności, ŚZGiP jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce.
W roku 2018 wysokość składki członkowskiej dla Miasta Ruda Śląska z tytułu przynależności
do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wynosiła 61 215,00 zł.
W 2018 roku odbyło się 9 posiedzeń Zarządu (jedno z nich odbyło się w Rudzie Śląskiej).
Zarząd oraz Zgromadzenie Ogólne przyjęły 28 stanowisk, które dotyczyły różnorodnych
problemów samorządowych, w tym obciążeń finansowych samorządów lokalnych, które są
skutkiem tworzonych warunków prawnych dla działalności samorządów. Zwracano także uwagę
na konieczność przeprowadzenia systemowych zmian w istotnych dziedzinach związanych
z działalnością samorządów lokalnych, które generują dla gmin i powiatów zbyt duże koszty, bez
możliwości realnego wpływu na ich funkcjonowanie, np. wzrastające koszty systemu gospodarki
odpadami, czy gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej.
Zarząd przedłożył szereg istotnych propozycji zmian przepisów racjonalizujących
funkcjonowanie jednostek samorządu w sferze zarówno finansowej, jak i organizacyjnej,
dotyczących: zmiany przepisów w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy
społecznej, ujednolicenia zasad, na jakich udzielane jest zezwolenie na założenie szkoły
publicznej i placówki publicznej, zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie możliwości
nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu, potrzeby zmiany regulacji prawnych dotyczących dostępu
do informacji publicznej, zwracał uwagę na ważne problemy związane z niską jakością powietrza

27

odniósł się również do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw. Ze względu na trudną sytuację w systemie ochrony zdrowia
Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowisko w sprawie aktualnych problemów w systemie ochrony
zdrowia. Związek kilkukrotnie interweniował w sprawie poprawy funkcjonowania uruchomionego
w listopadzie 2017 r. I etapu systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK 2.0.
ŚZGiP kontynuował swoją aktywność na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego,

reprezentując

Ogólnopolskie

Porozumienie

Organizacji

Samorządowych,

w ramach którego dwaj przedstawiciele ŚZGiP (z naszego Miasta) uczestniczą jako członkowie
w pracach zespołów problemowych Komisji Wspólnej. W prace Zespołu ds. Infrastruktury,
Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska zaangażowany jest p. Michał Pierończyk –
II Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej, a w prace Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów
Metropolitalnych i Miejskich p. Krzysztof Mejer – I Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej.
W 2018 r., uczestnicząc w posiedzeniach komisji Sejmu RP, ww. uczestniczyli
w rozpatrywaniu uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz
niektórych innych ustaw.
ŚZGiP organizuje posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów, które od wielu lat stanowią istotne forum wymiany informacji i płaszczyznę
współpracy dla przedstawicieli gmin średnich i małych województwa śląskiego oraz spełniają
dużą rolę w integrowaniu środowiska samorządowego województwa śląskiego. W roku 2018
Konwent obradował 4-krotnie.
Śląski Związek Gmin i Powiatów współpracuje z instytucjami w regionie o zbliżonym profilu
działania do działalności Związku. W ramach współpracy międzynarodowej, Związek kontynuował
współpracę między innymi z Sekretariatem Programu URBACT II, prowadząc wraz ze Związkiem
Miast Polskich Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT.
Rok 2018 był też okresem intensywnego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Działania Związku w 2018 r. skupiały się
głównie na wsparciu gmin i powiatów w zakresie prac związanych z realizacją projektów
współfinansowanych z tych środków.
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, kwestia RODO stała się nowym tematem, który Związek podejmował w ramach
działalności informacyjnej i szkoleniowej. Tematyka ochrony danych osobowych stała się
trwałym elementem działań Związku, w postaci cyklicznych spotkań nowopowstałego Zespołu
roboczego. Celem prac zespołu jest wypracowanie w ramach Związku wspólnych standardów
związanych z realizacją w jednostkach samorządu terytorialnego postanowień RODO, w tym
w dłuższej perspektywie, wypracowanie tzw. kodeksu postępowania, czyli zespołu zasad, który
ułatwi

zainteresowanym

miastom,

gminom

i

powiatom

woj.

śląskiego

zapewnienie

i wykazywanie zgodności z RODO. W skład zespołu wchodzą 22 osoby z 14 miast i 3 powiatów
województwa śląskiego, w tym przedstawicielka Urzędu Miasta Ruda Śląska.
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3)

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (ZGiPSC) został
utworzony w październiku 2013 roku, dla wspierania idei samorządności lokalnej, ochrony
wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych
przedsięwzięć i inwestycji. Ruda Śląska należy do ZGiPSC od początków istnienia Związku.
Związek został powołany w celu efektywnego współdziałania i wykorzystania środków
finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
a zwłaszcza w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jego ważnym zadaniem jest
pozyskiwanie środków zewnętrznych, tj. krajowych i zagranicznych, w tym funduszy Unii
Europejskiej, na realizację zadań. Kolejne ważne zadania to upowszechnianie idei samorządności
lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej w rozwoju, ochrona wspólnych interesów członków
Związku, inicjowanie i wspomaganie współpracy między członkami w zakresie przygotowania
oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowych w ramach środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego, koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych
przedsięwzięć finansowanych w ramach środków Regionalnego Programu, stymulowanie
i wspieranie rozwoju gospodarczego i kulturowego gmin i powiatów należących do Związku,
wspieranie innowacyjności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych gmin Związku, w tym
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, działalność na rzecz rozwoju funkcji metropolitalnych
Subregionu Centralnego, poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz
zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, współdziałanie przy zapobieganiu skutkom
klęsk żywiołowych, stymulowanie i wspieranie rewitalizacji zdegradowanych dzielnic gmin
i powiatów.
Składka naszego Miasta z tytułu członkostwa w Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego w roku 2018 wynosiła 25 042,50 zł oraz dodatkowo
211 516,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Wykonanie Studium Transportowego
Subregionu

Centralnego

Województwa

Śląskiego”.

Studium

Transportowe

Subregionu

Centralnego Województwa Śląskiego to kompleksowe opracowanie dotyczące transportu dla
obszaru

Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii,

jak

i

całego

subregionu

centralnego

województwa śląskiego. Celem studium jest opracowanie koncepcji i kierunków rozwoju systemu
transportowego na obszarze całego subregionu centralnego województwa śląskiego. Środkiem
do osiągnięcia tego celu będzie komputerowy model ruchu odwzorowujący procesy zachodzące
w systemie transportowym badanego obszaru. Środki na wykonanie „Studium Transportowego …”
pochodziły z dotacji celowej, jaką miasto Ruda Śląska otrzymało na ten cel z GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.
4)

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to związek metropolitalny w województwie śląskim,
utworzony w lipcu 2017 roku (rozpoczął swoją działalność z początkiem 2018 roku). Związek jest
zrzeszeniem 41 gmin członkowskich, leżących na trasie głównych szlaków krajowych
i międzynarodowych drogowych i kolejowych. Ruda Śląska należy do G-ZM od momentu powstania
Związku.
Siedzibą Związku Metropolitalnego jest miasto Katowice, a organami Związku są
Zgromadzenie i Zarząd. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym, składającym się
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z delegatów gmin wchodzących w jego skład (po jednym z każdej gminy). Delegatami są
wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast albo osoby przez nich upoważnione. Organem
wykonawczym jest Zarząd G-ZM, w skład którego wchodzi 5 członków. W 2018 roku Zgromadzenie
odbyło 8 sesji.
Celem Związku Metropolitalnego jest wykorzystanie potencjału gmin członkowskich,
pobudzenie kreatywności mieszkańców oraz inspirowanie zmian w procesach gospodarczych
i społecznych, wymiana doświadczeń oraz informacji pomiędzy gminami członkowskimi,
budowanie świadomości metropolitalnej, wzmacnianie spójności obszaru Związku oraz
angażowanie mieszkańców w jego funkcjonowanie i przedsięwzięcia lokalne, wspieranie
nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, postępie nauki, komercjalizacji
i wykorzystaniu powstających w regionie technologii, wynalazków i idei.
Zgodnie z ustawą Związek Metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie
kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru Związku,
planowania,

koordynacji,

integracji

oraz

rozwoju

publicznego

transportu

zbiorowego

(od 2019 r.), w tym transportu drogowego, kolejowego oraz szynowego, a także zrównoważonej
mobilności miejskiej, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich,
zawierania umów i porozumień w zakresie integracji wszystkich rodzajów środków transportu
zbiorowego oraz tworzenie infrastrukturalnych i organizacyjno-prawnych warunków modernizacji
i podnoszenia jakości publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku, tworzenia
zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego na jego obszarze. Zadania publiczne w zakresie
kształtowania ładu przestrzennego wykonywane są poprzez opracowywanie, uzgadnianie
i wdrażanie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Związku Metropolitalnego, zwanego studium metropolitalnym. Związek wykonuje również
zadania w zakresie promocji, opracowywania i wdrożenia strategii promocyjnej w kraju
i za granicą i bierze udział w organizacjach i stowarzyszeniach o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.
Związek otrzymuje dochody z budżetu państwa w wysokości 5% udziału w podatku PIT
od osób mieszkających na obszarze związku. Dochodami Związku Metropolitalnego pochodzącymi
od gmin członkowskich są dochody z tytułu stałej składki rocznej, zmiennej składki rocznej oraz
z tytułu wykonywania porozumień zawartych ze Związkiem przez poszczególne gminy
członkowskie lub związki komunalne z udziałem gmin członkowskich.
Składka członkowska z tytułu przynależności miasta Ruda Śląska do Górnośląsko
-Zagłębiowskiej Metropolii wynosiła w 2018 roku 1 840 224,00 zł.
5)

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to związek
międzygminny założony w 1991 roku, w celu współpracy gmin w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego. Składka członkowska w roku 2018 wynosiła 20 125 701,69 zł.
Od 1 stycznia 2019 roku organizację komunikacji publicznej na terenie miast należących
do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolia przejęła Metropolia. Obecnie za realizację tego
zadania odpowiada jednostka budżetowa Metropolii – Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM).
ZTM stał się jedynym organizatorem transportu, łącząc dotychczasowych trzech organizatorów:
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Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach oraz
Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. KZK GOP został
postawiony w stan likwidacji. Ruda Śląska należała do KZK GOP od 1991 r.

2.

Miasta partnerskie.
Miasto Ruda Śląska zaprzyjaźnione jest z 6 miastami partnerskimi.

1)

Pierwszym miastem, z którym Miasto Ruda Śląska, podpisało porozumienie o przyjaźni jest
niemieckie miasto Leimen, w rejonie Karlsruhe, po części leżące w Parku Natury, około 6 km
na południe od Heidelbergu, przy drodze krajowej B3 i linii kolejowej Mannheim-Karlsruhe.
Porozumienie pomiędzy miastami zostało podpisane 8 maja 1994 roku, a współpraca obejmuje
wymianę doświadczeń w zakresie samorządności i osiągnięć kulturalnych oraz bezpośrednie
kontakty mieszkańców zrzeszonych w stowarzyszeniach, Kołach Przyjaźni Miast Rudy Śląskiej
i Leimen.

2)

W lipcu 2000 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z kolejnym miastem niemieckim,
Papenburgiem, leżącym na północy Niemiec nad rzeką Ems, posiadającym rozwinięty przemysł
stoczniowy, maszynowy i przetwórczy. Porozumienie obejmuje rozwój kontaktów pomiędzy
stowarzyszeniami, kościołami i instytucjami humanitarnymi obydwu miast w dziedzinie
gospodarki, pomocy społecznej, kultury i turystyki. Jeszcze przed podpisaniem porozumienia
w 1998 roku, burmistrz Papenburga, otrzymał w uznaniu za zasługi w organizacji pomocy dla
mieszkańców naszego miasta w latach osiemdziesiątych, tytuł „Honorowego Obywatela Miasta
Ruda Śląska”, a pomoc miała formę pomocy charytatywnej za pośrednictwem Caritasu.
Przed podpisaniem porozumienia miała miejsce jeszcze wymiana grup młodzieżowych,
współpraca szkoleniowa w zakresie pomocy społecznej oraz edukacji opiekuńczej.

3)

Z bliźniaczym miastem, włoskim Vibo Valentia, znajdującym się w regionie Kalabria, Ruda Śląska
zawarła umowę 16 października 2000 roku. W umowie wyrażono chęć rozwijania partnerskiej
współpracy w dziedzinie gospodarki, kultury, oświaty, turystyki, sportu, ochrony środowiska,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

4)

19 października 2000 roku została podpisana, w takich samych obszarach jak z miastem Vibo
Valentia, umowa z Levicami - miastem powiatowym na południowym zachodzie Słowacji,
ośrodkiem turystycznym i przemysłowym.

5)

Umowa partnerska z austriackim miastem Mank, leżącym w dolnej Austrii i gminami
turystycznymi regionu Melker Alpenvorland, zawarta 14 listopada 2001 roku, obejmuje
współpracę w dziedzinie gospodarki, kultury, sportu i turystyki.

6)

Ostatnim miastem partnerskim Rudy Śląskiej jest Giżycko, położone na Mazurach, pomiędzy
jeziorami Kisajno i Niegocin. Nazywane jest stolicą żeglarstwa, leży na szlaku wielkich jezior
mazurskich i jest jednym z polskich ośrodków turystycznych i wypoczynkowych, dlatego
współpraca z tym miastem opiera się w dużej mierze na wymianie doświadczeń w zakresie sportu,
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turystyki, ochrony środowiska i przyrody. Umowa o współpracy z Giżyckiem została zawarta
19 września 2004 roku.

Rozdział 2
Ilość złożonych interpelacji, ilość udzielonych odpowiedzi,
w tym załatwionych pozytywnie i negatywnie oraz ilość zrealizowanych działań wynikających
ze złożonych interpelacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, radni mogą
kierować interpelacje do wójta w sprawach dotyczących gminy. Interpelacja dotyczy spraw
o istotnym znaczeniu dla gminy i powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego,
będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Interpelacje składane są na piśmie
do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez niego
wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania interpelacji.
Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości,
poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w centralnym rejestrze interpelacji i wniosków
radnych, prowadzonym przez Kancelarię Urzędu Miasta, zarejestrowano w sumie 134 interpelacje
i wnioski. Interpelacje i wnioski wnoszono na sesjach Rady Miasta i w okresie międzysesyjnym.
Odpowiedzi na wszystkie interpelacje (129) i wnioski (5) radnych udzielono w ustawowym
terminie. Ilościowe zestawienie sposobu załatwienia interpelacji i wniosków w 2018 r. przedstawia
się następująco:

pozytywnie

negatywnie

Ilość zrealizowanych
działań wynikających
ze złożonych interpelacji
i wniosków

1

2

3

4

134

76

58

89

Ilość złożonych interpelacji
i wniosków

sposób załatwienia interpelacji
i wniosków

Negatywne załatwienie interpelacji i wniosków wynikało m.in. z takich przyczyn, jak: brak
środków finansowych na realizację zadań w budżecie miasta (zadania nie były uwzględnione
w budżecie na 2018 r.), brak możliwości prawnych (propozycje realizacji zadań na nieruchomościach,
które nie należą do gminnego zasobu nieruchomości lub zadań, które nie należą do zadań własnych
Miasta), negatywne opinie wydane przez członków Komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego,
planowana realizacja zadań inwestycyjnych w procesie długoterminowym (np. inwestycja
zaplanowana do realizacji za 2 lata), brak zgłoszeń mieszkańców odnośnie występujących problemów
do właściwych instytucji.
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Rozdział 3
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

Współpraca Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na corocznie przyjmowanym przez Radę
Miasta Ruda Śląska programie współpracy. Program współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
przyjęty został Uchwałą Nr PR.0007.159.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 października 2017 r.
W roku 2018 odbyły się trzy posiedzenia Zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy władz
samorządowych z organizacjami pozarządowymi (27 kwietnia, 14 czerwca oraz 27 września).
Z członkami zespołu na bieżąco konsultowano treść ogłoszeń otwartych konkursów ofert oraz projekty
uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczące spraw organizacji pozarządowych.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska funkcjonuje zakładka („Rudzkie NGO”), gdzie
publikowane są dane dotyczące organizacji oraz ich działań. Wydział Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych
przygotowuje informacje, rozsyła je do lokalnych, regionalnych i krajowych mediów oraz
do subskrybentów newslettera. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych
mailowo przesyłał organizacjom informacje na temat działań pozostałych rudzkich organizacji
pozarządowych, potencjalnych źródeł finansowania, szkoleń, konferencji itp. W lokalnych mediach
i za pośrednictwem Internetu promowano akcję: „1% dla rudzkich organizacji pożytku publicznego”.
W

Miejskim

Centrum

Kultury

im.

Henryka

Bisty

zorganizowano

coroczne

spotkanie

pn. „Dziękujemy pozarządowcom” (22 listopada 2018 r.). Podczas gali wręczono podziękowania,
wyróżnienia i nagrody. W roku 2018 r. Prezydent Miasta objęła patronatem honorowym 36 wydarzeń
zorganizowanych przez organizacje pozarządowe.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego miała charakter finansowy i pozafinansowy.
1.

Współpraca pozafinansowa.
Współpraca pozafinansowa obejmowała w szczególności:
− wzajemne informowanie się o planowanych działaniach,
− wsparcie merytoryczne organizacji i prowadzenie działalności doradczej związanej
z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych,
− prowadzenie i bieżące aktualizowanie elektronicznej bazy danych o funkcjonujących
na terenie Miasta organizacjach pozarządowych,
− prowadzenie i aktualizację serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miasta,
promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz
mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,
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− konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji na zasadach określonych w odrębnej
uchwale,
− tworzenie wspólnego zespołu o charakterze inicjatywnym i doradczym,
− udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych,
− obejmowanie patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ruda Śląska przedsięwzięć
realizowanych przez organizacje pozarządowe,
− udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się
o dofinansowanie ze źródeł pozamiejskich,
− promowanie w lokalnych mediach i za pośrednictwem Internetu akcji: „1% dla rudzkich
organizacji pożytku publicznego".

2.

Konsultacje aktów prawa miejscowego.
W roku 2018 przeprowadzono z organizacjami pozarządowymi konsultacje 53 projektów aktów
prawa miejscowego, dotyczących działalności statutowej organizacji.

3.

Udostępnianie lokali na prowadzenie działalności.
W minionym roku organizacje pozarządowe użytkowały 32 lokale z zasobów miejskich (stan na
31 grudnia 2018 r.):
Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Adres lokalu

Pow. całkowita
lokalu (m2)

1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

ul. Janasa 21/1

2.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Bujoczka 12/1

47,33

3.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. 1 Maja 255/1

67,10

4.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. ks. J. Niedzieli
51B/7

60,03

5.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Orzegowska 62/1

70,00

6.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Solna 5/1

40,51

7.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Markowej 22/14

25,51

8.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Markowej 22/16

24,74

9.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży
„Przystanek”

ul. Osiedlowa 1/3

71,46

10.

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „Zdrowe Życie”

ul. Ballestremów 16

11.

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

ul. Solidarności 21/3

102,47 (18,09)

(137,93)
156,03
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12.

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

ul. Solidarności 21/4

49,10

13.

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

ul. Solidarności 21/5

85,45

14.

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

ul. Solidarności 21/7

66,30

15.

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

ul. Solidarności 21/9

36,79

16.

Towarzystwo Miłośników Orzegowa

ul. Czapli 4/2

17.

Związek Górnośląski Koło Godula - Orzegów

ul. K. Goduli 30/1

34,23

18.

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych In-nI

ul. Oświęcimska 87

313,42

19.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
Koło w Rudzie Śląskiej

ul. Chorzowska 9/1

79,57 (7,49)

20.

Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

ul. Chorzowska 9/2

54,54

21.

Polski Związek Wędkarski

ul. Chorzowska 9/6

34,23

22.

Ruch Autonomii Śląska Koło Ruda Śląska

ul. Markowej 22/26

12,32

23.

Rudzkie Konto Pomocy

ul. Markowej 22/15

37,31

24.

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
Niemców Województwa Śląskiego Koło
Terenowe Ruda Śląska

ul. Solidarności 7/4

105,00

25.

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Rudzie
Śląskiej

ul. Kalinowa 13/1

26.

Stowarzyszenie Rodzin Osób
Niepełnosprawnych „Nadzieja”

ul. Solidarności 7/5

27.

Fundacja Aktywni My

ul. ks. L. Tunkla 1/3

28.

Stowarzyszenie Motocyklistów „IFFI 9”

ul. Gwarecka 2

29.

Fundacja Feum

ul. Gierałtowskiego
20/1

30.

Rudzki Klub Sportu i Sztuki Walki „SEIKEN”

ul. Wolności 14/4

237,80

ul. ks. Tunkla 147
A/1

1108,55

ul. Główna 11,
pawilon A

572,80
(246,40)

Szkoła
31. Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska

32.

Fundacja na Rzecz Programu Wczesnego
Rozpoznawania Chorób Nowotworowych
u Kobiet „Godula-Hope”

31,1 (8,55)

396,25
+ teren 850

243,98
145,65 (50,83)
200,39
40,00 (5,60)

w nawiasach (0,00) podano powierzchnię przynależną (piwnice)
4.

Współpraca finansowa.
Współpraca finansowa polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań

publicznych, należących do miasta Ruda Śląska w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zlecanie miało charakter wsparcia, czyli
dofinansowania realizacji zadania lub powierzenia, czyli finansowania realizacji zadania.
Występowało ono przede wszystkim w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych,
ale także jako udzielanie dotacji zgodnie z art. 19 a ww. ustawy.
1)

W roku 2018 zadania publiczne realizowały 84 organizacje (w kolejności alfabetycznej były to:
− Akademia Piłkarska „Bielik”,
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− Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa,
− Ciężarowy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska,
− Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
− Fundacja Aktywni My,
− Fundacja Aktywni Społecznie AS,
− Fundacja Małgorzaty Glinki,
− Fundacja Nowe Horyzonty,
− GKS „Grunwald” Ruda Śląska,
− GKS „Urania” Ruda Śląska – Kochłowice,
− GKS „Wawel Wirek,
− Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba”,
− Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
− Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska,
− Klub Sportowy „Rugby Club Ruda Śląska”,
− Klub Sportowy „Slavia”,
− Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice,
− Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska,
− Miejski Klub Sportowy „Gwarek,
− Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej,
− Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie,
− Ośrodek Święta Elżbieta,
− Polski Czerwony Krzyż Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach,
− Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudzie Śląskiej,
− Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło Ruda Śląska,
− Polski Związek Wędkarski koło nr 51,
− Polskie

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Osób

z

Niepełnosprawnością

Intelektualną

Koło

w Chorzowie,
− Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym,
− Rudzki Klub Grotołazów „Nocek”,
− Rudzki Klub Kyokushin Karate,
− Rudzki Klub Sportowy „MAT”,
− Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „RELAKS”,
− Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”,
− Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”,
− Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”,
− Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Halembie,
− Rzymskokatolicka Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli,
− Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bykowinie,
− Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja Boboli w Wirku,

36

− Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa w Rudzie,
− Rzymskokatolicka Parafia św. Michała Archanioła w Orzegowie,
− Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach,
− Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku,
− Stowarzyszenie „Dominus”,
− Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub SHDK im. Henryka
Dunanta,
− Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba”,
− Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK przy KWK
„Pokój”,
− Stowarzyszenie Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska,
− Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,
− Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka”,
− Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”,
− Stowarzyszenie „Otwarte Serca”,
− Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald”,
− Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej”,
− Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe „Gwiazda”,
− Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
− Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
− Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy,
− Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza,
− Stowarzyszenie „Warto!” Nauczycieli, Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Działające
w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych,
− Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska,
− Szkółka Rekreacyjno - Sportowa „Orlik”,
− Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „Sezam”,
− Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Rudzie Śląskiej,
− Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rudzie Śląskiej,
− Tenisowy Klub Sportowy „Slavia” w Rudzie Śląskiej,
− Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb”,
− Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”,
− Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”,
− Towarzystwo Piłkarskie „Jastrząb”,
− Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Rudzie Śląskiej,
− Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska,
− Uczniowski Klub Sportowy „Capoeira”,
− Uczniowski Klub Sportowy „Floret”,
− Uczniowski Klub Sportowy „Grot”,
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− Uczniowski Klub Sportowy „Halembianka 2001”,
− Uczniowski Klub Sportowy „Manta”,
− Uczniowski Klub Sportowy „Śląsk”,
− Uczniowski Klub Sportowy „Wolej”,
− Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia”,
− Zapaśniczy Klub Sportowy „Milon”,
− Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie,
− Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety,
− Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska.
2)

Zadania publiczne zrealizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Łączna ilość zadań publicznych zrealizowanych przez Miasto, tj. przez niżej wymienione wydziały
Urzędu Miasta Ruda Śląska i jednostki organizacyjne miasta, we współpracy z organizacjami
wyniosła 77 zadań (dla porównania: w 2017 r. – 75 zadań):
a)

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zrealizował 27 zadań,

b)

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej zrealizował 20 zadań,

c)

Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa zrealizował 1 zadanie,

d)

Wydział Zarządzania Kryzysowego zrealizował 1 zadanie,

e)

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta zrealizował 1 zadanie,

f)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował 27 zadań,

g)

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej:
− zrealizował staże na rzecz Fundacji Unia Bracka,
− zorganizował prace interwencyjne na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
„Fauna”,
− współpracował z organizacjami pozarządowymi przy prowadzeniu spotkań inspiracyjnych
dla osób bezrobotnych w ramach programu specjalnego „Inspiracja do zmian”. Program
ten jest kierowany do osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, o znacznie
obniżonej motywacji. Spotkania inspiracyjne, poprzez pokazanie różnych możliwości były
formą zachęty uczestników do podjęcia aktywności. Było to możliwe dzięki współpracy
m.in. z Fundacją Aktywni My oraz Rudzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Niebanalnych
In-ni,
− współpracował z Cechem Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej w zakresie
organizacji

przygotowania

przekazywaniu

przez

Cech

zawodowego
informacji

dorosłych,

polegającą

dotyczących

na

pracodawców,

corocznym
którzy

są

zainteresowani przygotowaniem zawodowym dorosłych w swoim zakładzie pracy.
Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez ww. wydziały Urzędu Miasta i miejskie
jednostki organizacyjne, został przedstawiony w części III Raportu.
3)

Środki finansowe z budżetu miasta wydatkowane na zadania realizowanych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
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Wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta wykorzystanych na zadania
realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniosła łącznie 13 083 216,88 zł
(dla porównania: w 2017 r. - 12 843 493,50 zł), w tym:
− Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 1 172 896,64 zł,
− Wydział Kultury i Kultury Fizycznej – 3 481 420,32 zł,
− Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa – 498 000,00 zł,
− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 827 165,53 zł,
− Wydział Zarządzania Kryzysowego – 45 763,68 zł,
− Wydział Komunikacji i Promocji Miasta – 57 970,71 zł.
4)

Własne środki finansowe organizacji pozarządowych.
Wysokość

środków

finansowych

zaangażowanych

przez

organizacje

pozarządowe

w realizację zadań publicznych, z uwzględnieniem wydziałów/jednostek organizacyjnych
nadzorujących realizację zadań:
− Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 581 465,47 zł,
− Wydział Kultury i Kultury Fizycznej – 559 357,37 zł,
− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 984 341,86 zł.
Łącznie organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych zaangażowały 6 125 164,70 zł
własnych środków finansowych (w 2017 r. – 6 024 394,83 zł).
5)

Beneficjenci.
W zadaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z niżej wymienionymi
wydziałami i jednostkami uczestniczyła następująca ilość beneficjentów (osób i rodzin):
− Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 32 145 osób,
− Wydział Kultury i Kultury Fizycznej – 29 607 osób,
− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 8 288 osób,
Łącznie ilość beneficjentów: 70 040 (2017 r. - 58 813 osób i 961 rodzin).

5.

Zmiany dotyczące ilości organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
odnotowane w 2018 roku:

1)

organizacje pozarządowe, które powstały w 2018 roku:
a)

stowarzyszenia rejestrowane:
− Stowarzyszenie Gryfno Ruda,
− Rudzkie Stowarzyszenie Przyjaciół Irlandii „Czara Koniczyna”,

b)

fundacje:
− „Edukacja Marzeń”,
− Instytut Wspierania Rozwoju,
− Fundacja Rozwoju Pulmonologii,
− Fundacja Anioły w Piżamkach,
− Fundacja Prawa Dzieci,

c)

stowarzyszenia zwykłe:
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− Stowarzyszenie Wędkarskie „Zdebel”,
− Stowarzyszenie „Wyrównajmy Szansę Uczniów Szkoły Podstawowej nr 27”,
− Rudzianie Razem,
− Stowarzyszenie Rudzki Samorząd,
− Stowarzyszenie Dzierżawców Ogródków Rekreacyjnych przy ul. Lipińskiej w Rudzie
Śląskiej.
2)

Organizacje pozarządowe, które zostały zlikwidowane w 2018 roku:
− Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Białe Kruki”,
− Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew,
− Stowarzyszenie wspierające Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie”,
− Fundusz Ochrony Zdrowia Pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój”,
− Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „NIE JESTEŚ SAM”,
− Stowarzyszenie „Przystań”.

3)

Organizacje pozarządowe, które przeniosły swoje siedziby do innych miast:
− Stowarzyszenie Sportów Proobronnych „WUDANG” – siedzibę przeniesiono do Katowic,
− Stowarzyszenie „NRŚL” – siedzibę przeniesiono do Chorzowa.
Według stanu na 31 grudnia 2018 r. na terenie Rudy Śląskiej działało 236.

6.

Zespół ds. Organizacji Pozarządowych - MOPS.
W 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w strukturze Działu
Realizacji Projektów funkcjonował Zespół ds. Organizacji Pozarządowych. Zadania Zespołu:

1)

obsługa procesu przekazywania i realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe:
•

ilość zorganizowanych w 2018 roku otwartych konkursów ofert: - 10, (w tym min.:
przygotowywanie projektów ogłoszeń o otwartych konkursach ofert oraz zarządzeń
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemie pieczy
zastępczej, obsługa techniczno - administracyjna Komisji Konkursowej, m.in.: ustalanie
terminu i miejsca posiedzenia Komisji, informowanie członków Komisji o terminie i miejscu
posiedzenia Komisji, przygotowywanie dokumentacji Komisji (m.in. listy obecności,
oświadczenia członków Komisji, karty oceny merytorycznej i formalnej, protokół, udział
w Komisjach konkursowych, podawanie informacji o konkursie i wynikach konkursu ofert oraz
zarządzeń do wiadomości publicznej),

•

ilość przeprowadzonych postępowań z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach tak
zwanych „małych grantów”: 6,

•

ilość opracowanych projektów umów i aneksów do umów – 43,

•

ilość przeprowadzonych działań monitorujących realizację zawartych umów – na bieżąco,

•

ilość przeprowadzonych konsultacji indywidualnych z przedstawicielami organizacji
realizujących zadania na podstawie zawartych umów – na bieżąco,
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•

współpraca z Zespołem ds. Kontroli w zakresie kontroli merytorycznej zadań realizowanych
przez ZOP,

•

monitorowanie

poprawności

realizacji

zadań,

zgodnie

z

umowami

prowadzonymi

przez Zespół, analiza sprawozdań z realizacji zadań zleconych organizacjom (kwartalnych,
rocznych i końcowych) wpływających do ZOP, pod względem merytorycznym, ilość
zweryfikowanych sprawozdań ogółem: 36,
•
2)

przygotowywanie dyspozycji wypłaty środków – na bieżąco.

inne zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi:
•

udział w Zespołach Inicjatywno – Doradczych oraz innych spotkaniach organizowanych
przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych,

•

koordynowanie dystrybucji żywności w mieście Ruda Śląska w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2017 i 2018). W ramach Podprogramu 2017 od
stycznia 2018 roku do czerwca 2018 roku do osób najbardziej potrzebujących trafiło blisko
100 ton artykułów spożywczych. Pomocą objęto ponad 3 600 osób. W ramach Podprogramu
2018 w okresie do końca grudnia 2018 roku wydano łącznie ponad 33 tony żywności.
Skierowania do otrzymania pomocy otrzymało 2 885 osób najbardziej potrzebujących.,

•

udział

w

spotkaniach

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

udział

w

imprezach

organizowanych przez Organizacje (m.in. Świetlandia i inne),
•

gromadzenie

informacji

na

temat

istniejących

możliwości

pozyskiwania

środków

zewnętrznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych ustaw,
i przekazywanie danych o konkursach pracownikom Ośrodka, a także organizacjom
pozarządowym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej i innych ustaw.
•
3)

sporządzanie sprawozdawczości i informacji z zakresu realizowanych zadań.

Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, organy administracji
rządowej i samorządowej, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom
pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. Zlecenie realizacji zadania z zakresu
pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Do zlecania zadań,
o których mowa wyżej stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
•

w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej realizowało łącznie 12 uprawnionych podmiotów:
− Ośrodek Święta Elżbieta, Ruda Śląska 41 – 700 ul. Wolności 30,
− Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety, Prowincja Katowicka – Placówka Wsparcia Dziennego
w formie opiekuńczej, Ruda Śląska 41 – 703, ul. Rencistów 2,
− Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza, Ruda Śląska 41 – 706 ul. Leśna 37,

41

− Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza 43- 190 Mikołów ul. Okrzei 27,
− Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce
Jezusa”, 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 103,
− Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Katowice 40-057 ul. PCK 8,
− Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej”, z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-705,
ul. Korfantego 32,
− Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Chorzowie ul. Czysta 7, 41-506 Chorzów,
− Chrześcijańskie

Stowarzyszenie

Dobroczynne

z

siedzibą

w

Kluczach

32-310,

ul. Bolesławska 23,
− Parafia Rzymsko– Katolicka św. Andrzeja Boboli, Ruda Śląska 41-710, ul. Wyzwolenia 215,
− Parafia Rzymsko – Katolicka Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli, Ruda
Śląska 41-703, ul. K. Goduli 22,
− Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „JASKÓŁKA”, Ruda Śląska
41-705, ul. Wita Stwosza 2.
•

w 2018 roku dotowano 31 wniosków:
− prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicy
Orzegów. (liczba miejsc: 30; liczba dzieci objętych wsparciem: 42; liczba rodzin: 28),
− prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicy
Czarny Las. (liczba miejsc: 30; liczba dzieci objętych wsparciem: 44; liczba rodzin: 26),
− prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Wirek,
− (liczba miejsc: 40; liczba dzieci objętych wsparciem: 51; liczba rodzin: 28),
− prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicy
Nowy Bytom. (liczba miejsc: 40; liczba dzieci objętych wsparciem: 65; liczba rodzin: 44),
− prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy) w formie opiekuńczej w dzielnicy
Godula (liczba miejsc: 40; liczba dzieci objętych wsparciem: 70; liczba rodzin: 45),
− prowadzenie

placówki

wsparcia

dziennego

w

formie

opiekuńczej

(ogniska

wychowawczego), w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina w Rudzie Śląskiej przy
ulicy 11-go Listopada 15a. (liczba miejsc: 15; liczba dzieci objętych wsparciem: 19; liczba
rodzin: 14),
− prowadzenie

specjalistycznej

placówki

wsparcia

dziennego

św.

Filipa

Nereusza

w Halembie. (liczba miejsc: 51; liczba dzieci objętych wsparciem: 77; liczba rodzin: 51),
− prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego bł. Ks. J. Czempiela
w Rudzie.(liczba miejsc: 40; liczba dzieci objętych wsparciem: 69; liczba rodzin:46),
− udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Ruda Śląska w formie
schroniska dla osób bezdomnych. Umowa zawarta od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku.
(liczba miejsc: 18; liczba osób objętych pomocą:39 w tym: z uwagi na przemoc
w rodzinie 16 osób (10 kobiet i 6 dzieci), z powodu bezdomności: 23 osób (11 kobiety i 12
dzieci),

42

− udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Ruda Śląska w formie
schroniska dla osób bezdomnych. Umowa zawarta od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku.
(liczba miejsc: 18; liczba osób objętych pomocą:34 w tym: z uwagi na przemoc
w rodzinie 11 osób (7 kobiet i 4 dzieci), z powodu bezdomności: 23 osób (10 kobiety i 13
dzieci),
− udzielanie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu
miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych. (liczba miejsc: 17; liczba
osób objętych pomocą: 27),
− prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. (liczba miejsc: 12, liczba
osób objętych pomocą: 13),
− organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. (liczba osób objętych
pomocą formie usług opiekuńczych: 295, w formie usług psychiatrycznych 80),
− prowadzenie

domu

pomocy

społecznej

dla

osób

dorosłych

niepełnosprawnych

intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (liczba miejsc: 48
osób. liczba osób objętych pomocą: 49, w tym mieszkańcy Rudy Śląskiej 35),
− prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (liczba
miejsc: 53 osoby. liczba osób objętych pomocą: 56, w tym mieszkańcy Rudy Śląskiej 47),
− prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (liczba miejsc: 90 osób.
liczba osób objętych pomocą: 128, w tym mieszkańcy Rudy Śląskiej 120),
− prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie (liczba miejsc: 95 osób, liczba osób objętych pomocą: 98, w tym mieszkańcy
Rudy Śląskiej 81),
− prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy

dla osób

z zaburzeniami psychicznymi dla 21 osób. (liczba miejsc: 21. liczba osób objętych pomocą:
22),
− prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego
Domu Samopomocy dla 40 osób w dzielnicy Halemba. (liczba miejsc: 43. liczba osób
objętych pomocą: 51),
− zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych
oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia,
− wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta
Ruda Śląska – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. (Liczba osób objętych pomocą: 2 336 osób),
− wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta
Ruda Śląska – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. (Liczba osób objętych pomocą: 1 069),
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− wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta
Ruda Śląska – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. (Liczba osób objętych pomocą: 203),
− wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta
Ruda Śląska - przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 (magazyn
w dzielnicy Bykowina). (Liczba osób objętych pomocą: 168),
− wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta
Ruda Śląska - przygotowanie do realizacji i realizacja Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018 (magazyn
w dzielnicy Halemba). (Liczba osób objętych pomocą: 875),
− wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta
Ruda Śląska - przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 (magazyn
w dzielnicy Ruda i Godula). (Liczba osób objętych pomocą: 1 842),
− „Ogród naszych marzeń”,
− „Kromka chleba + nadzieja /2018/” – pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym
ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz
godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia,
− „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”,

liczba dotowanych wniosków

31

liczba podmiotów

12

wysokość środków finansowych
z budżetu miasta Ruda Śląska
wykorzystanych
na realizację zadania

Środki z Budżetu Miasta

7 817 165,80 zł

Środki Wojewody Śląskiego

5 483 691,60 zł

Środki Europejskiego Funduszu
Społecznego

9 999,73 zł

Łączna kwota dotacji

13 310 857,13 zł

Rozdział 4
Dostępność Prezydenta Miasta dla mieszkańców (ilość przyjętych stron w ramach pełnionego
dyżuru).
W roku 2018 Prezydent Miasta w ramach spotkań z mieszkańcami w siedzibie Urzędu Miasta
przyjęła 327 mieszkańców. Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych: 200, Zastępca Prezydenta
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Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego: 334, natomiast Zastępca Prezydenta Miasta
ds. gospodarki komunalnej: 333.
Od 2011 r. Prezydent Miasta 2 razy w roku spotyka się z mieszkańcami w dzielnicach, aby
wysłuchać mieszkańców i przedstawić aktualne informacje o mieście. W roku 2018 r. odbyły się
2 cykle takich spotkań – od 5 kwietnia do 14 maja oraz od 13 września do 11 października.
W spotkaniach uczestniczyło około 730 mieszkańców.

Rozdział 5
Informacje dotyczące Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych,
spółek z własnościowym udziałem miasta.

Administrację publiczną na terenie miasta Ruda Śląska tworzy wraz z Urzędem Miasta, szereg
innych instytucji. Podmioty te można podzielić na miejskie jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej (jednostki budżetowe, np. MOSiR, placówki oświatowe, MOPS, zakłady
budżetowe tj. Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej), podmioty posiadające osobowość prawną
(samorządowe instytucje kultury np. Muzeum, Biblioteka, Dom Kultury, samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej np. Przychodnie Rejonowe), jednostki administracji rządowej tworzące
tzw. administrację zespoloną (np. Policja, PINB, Straż Pożarna, Straż Graniczna). Do administracji
zespolonej należy również miejska jednostka organizacyjna, realizująca zadania powiatu oraz
administracji rządowej - Powiatowy Urząd Pracy.
Z dniem 1 października 2018 r. zostały utworzone nowe jednostki budżetowe:
− Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Plebiscytowej 12
(Uchwała nr PR.0007.127.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r.),
− Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Chroboka 5/2 (Uchwała nr PR.0007.129.2018
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r.),
− Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 przy pl. Chopina 4/6 (Uchwała nr PR.0007.131.2018
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r.),
− Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

Nr

3

przy

ul.

Sienkiewicza

11/2

(Uchwała

nr PR.0007.133.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r.),
− Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 przy ul. Osiedlowej 17 (Uchwała nr PR.0007.135.2018
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r.),
− Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 przy ul. Chroboka 3/5 (Uchwała nr PR.0007.137.2018
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r.).
Z

dniem

1

stycznia

2018

r.

został

utworzony

Zespół

Szkolno-Przedszkolny

Nr

1

przy ul. P. Niedurnego 125, w skład którego weszło dotychczasowe Miejskie Przedszkole Nr 14
przy ul. Węglowej 8 oraz dotychczasowa Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Niedurnego 125 (Uchwała
nr PR.0007.153.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2017 r.).

45

1.

Urząd Miasta Ruda Śląska

1)

struktura: strukturę organizacyjną Urzędu Miasta tworzą wydziały, jednostki równorzędne
o innej nazwie oraz samodzielne stanowiska pracy, zwane komórkami organizacyjnymi. Komórki
organizacyjne, w ramach wewnętrznej struktury mogą tworzyć referaty oraz samodzielne
stanowiska pracy. Komórkami organizacyjnymi kierują naczelnicy wydziałów. Podstawową
strukturę organizacyjną Urzędu tworzą: Pion Prezydenta Miasta, Pion Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. zagospodarowania przestrzennego, Pion Zastępcy Prezydenta Miasta ds. gospodarki
komunalnej, Pion Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych, Pion Sekretarza Miasta, Pion
Skarbnika Miasta. Urzędem Miasta kieruje Prezydent Miasta. W czasie nieobecności Prezydenta
Miasta Urzędem Miasta kieruje upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta
kieruje jednoosobowo działalnością Miasta, prowadzi politykę Miasta oraz reprezentuje je
na zewnątrz. Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu Miasta, wykonując
wobec nich funkcje pracodawcy,

2)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
prezydent, skarbnik, zastępca prezydenta
sekretarz miasta/inspektor ochrony danych,
naczelnik wydziału (kierownik jednostki
równorzędnej), rzecznik prasowy, główny
księgowy, audytor wewnętrzny, inspektor
kontroli dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, geodeta miasta na prawach
powiatu, zastępca głównego księgowego,
kierownik referatu, zastępca naczelnika
wydziału (kierownika jednostki
równorzędnej), pełnomocnik do spraw
ochrony informacji niejawnych.
Stanowiska urzędnicze: radca prawny,
główny specjalista, główny specjalista ds.
BHP, starszy inspektor, inspektor, starszy
specjalista, podinspektor, specjalista,
informatyk, archiwista, referent, młodszy
referent, młodszy strażnik, aplikant,
kartograf, młodszy inspektor.
Stanowiska pomocnicze i obsługi: sekretarka,
kierowca samochodu osobowego,
konserwator, kserografista, operator
urządzeń powiel., pomoc administracyjna,
robotnik gospodarczy, sprzątaczka, starsza
telefonistka.
3)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

75,33

75,33

7 427,74

464,25

462,89

4 130,75

56,75

56,75

3 432,80

koszty działalności: 50 354 833,60 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 38 828 850,45 zł.
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2.

Miejskie instytucje kultury.

1)

Miejskie Centrum Kultury, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Centrum Kultury kieruje dyrektor. Dyrektor zarządza MCK
oraz reprezentuje je na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu MCK,
w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych i finansowych, wymagane są podpisy
dyrektora oraz kontrasygnata głównego księgowego lub osób przez nich pisemnie
upoważnionych. Podczas nieobecności dyrektora jego funkcję pełni zastępca dyrektora
ds. technicznych, na podstawie pełnomocnictwa. Dyrektor wykonuje swoje zadania
przy pomocy zastępcy dyrektora ds. technicznych, głównego księgowego. Pracownicy
zarządzający

nadzorują

funkcjonowanie

odpowiednich

działów

bezpośrednio

lub

przy pomocy kierowników działów. W celu realizacji ważnych zadań doraźnych dyrektor
może także ustanowić zespół zadaniowy. Obecnie w MCK istnieje następujący podział
organizacyjny: Dział organizacji imprez, Dział promocji i marketingu, Dział finansowoksięgowy, Dział technicznej obsługi imprez, Dział pomocniczy,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, z-ca dyrektora
ds. technicznych, główna księgowa,
kierownik działu organizacji imprez,
kierownik działu promocji i marketingu

5

5

5 834,81

Stanowiska urzędnicze: specjalista ds.
kadr i płac, specjalista ds. księgowych,
kasjer biletowy, specjalista - asystent
dyrektora, specjalista ds. organizacji
imprez, plastyk, specjalista ds.
promocji i marketingu

8,67

6,83

3 269,87

10,33

9,96

2 682,05

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
operator obsługi i naprawy urządzeń
technicznych - oświetleniowiec/
elektryk, operator obsługi i naprawy
urządzeń technicznych akustyk/elektryk, operator obsługi
i naprawy urządzeń technicznych –
akustyk, sprzątaczka portier-stróż
nocny
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

koszty działalności: 2 262 465,46 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 138 439,91 zł.

2)

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Dąbrowskiego 18, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz oraz ponosi pełną
odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy zastępcy,
głównego księgowego, kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego, instruktorów
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oraz kierowników poszczególnych komórek merytorycznych. Dyrektor może ustanowić
pełnomocników, określając termin i zakres ich upoważnień w formie pełnomocnictwa.
W skład biblioteki wchodzą następujące główne komórki organizacyjne: Dział Finansowo Księgowy, Sekretariat Biblioteki, Dział Organizacyjno-Administracyjny, Dział Informatycznomedialny, specjalista ds. BHP, Dział Instrukcyjno–Metodyczny, Dział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów, Biblioteka główna (Stacja Biblioteka), Filie Biblioteki,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, zastępca dyrektora, gł.
księgowy, sekretariat, dział
metodyczny, kierownicy jednostek
organizacyjnych

20

20

5 025,94

Stanowiska urzędnicze: pracownicy
merytoryczni, administracja,
księgowość, informatycy

39,58

37,91

3 260,88

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
pracownik gospodarczy

25,83

21,52

2 564,04

koszty działalności: 5 215 500,00 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 990 000,00 zł.

3)

Muzeum Miejskie, ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: dyrektor zarządza działalnością Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest
za nie odpowiedzialny. Strukturę organizacyjną Muzeum tworzą następujące komórki
organizacyjne działalności podstawowej: Dział Historii, Dział Etnografii, Dział NaukowoOświatowy, Biblioteka, działalności administracji i obsługi: Dział Księgowości, Dział
Administracji, Samodzielne stanowiska: młodszy renowator. W miarę potrzeb i znaczącego
powiększenia zbiorów w Muzeum może zostać utworzona funkcja Głównego Inwentaryzatora
Muzeum,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor

1

1

7 200,00

Stanowiska urzędnicze

8

6,6

3 015,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi

9

6

2 245,00

koszty działalności: 935 000,00 zł
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w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 801 952 zł.
4)

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska:
a)

struktura:

kierownictwo

Domu

Kultury

stanowią:

dyrektor,

zastępca

dyrektora

ds. administracyjno-technicznych i główna księgowa. Dyrektor zarządza Domem Kultury
i reprezentuje go na zewnątrz oraz kieruje pracą poszczególnych stanowisk określonych
w schemacie organizacyjnym DK. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni
zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych. Dyrektor, w razie uzasadnionej
potrzeby, może korzystać z innych specjalistycznych prac i usług. Do wykonania niektórych
zadań dyrektor może stworzyć specjalny zespół zadaniowy, nad którym prowadzi nadzór
osobiście lub poprzez wyznaczoną przez niego osobę. Główna księgowa jak i pozostali
pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiadają przed dyrektorem
za prawidłowe wywiązywanie się z powierzonych zadań oraz wszelkich, w granicach
posiadanych uprawnień, samodzielnie podjętych decyzji,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, zastępca dyrektora, główna
księgowa

3

3

7 059,40

Stanowiska urzędnicze: kierownik działu
organizacji imprez, specjalista
ds. organizacji imprez, specjalista ds.
amatorskiego ruchu artystycznego,
plastyk, specjalista ds. marketingu
i promocji, specjalista
ds. administracyjno-kadrowych, kasjer,
pracownik działu księgowego, specjalista
ds. organizacji imprez, księgowa

6

6

3 526,40

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
koordynator ds. gospodarczotechnicznych, koordynator ds.
utrzymania czystości, operator obsługi
urządzeń nagłośnieniowych/
oświetleniowych/ audiowizualnych,
pracownik gospodarczy

8

8

2 685,46

koszty działalności: 1 466 757,40 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 685 641,30 zł.

3.

Jednostka budżetowa realizująca zadania w zakresie sportu i rekreacji.

1)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: całokształtem działalnośćci Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zgodnie
z zasadą jednoosobowego kierownictwa - kieruje dyrektor, który ponosi za nią pełną

49

odpowiedzialność przed Prezydentem Miasta Ruda Śląska. Dyrektor kieruje działalnością
MOSiR przy pomocy Głównego Księgowego i kierowników jednostek organizacyjnych.
Podczas nieobecności dyrektora kierownictwo sprawuje osoba przez niego wyznaczona,
posiadająca stałe lub czasowe upoważnienia i pełnomocnictwa. W skład MOSiR wchodzą
następujące jednostki organizacyjne: Dział księgowo-finansowy (DKF), Dział Organizacji
Imprez (DI), Dział Organizacyjny i Spraw Pomocniczych (DOP), Dział Techniczny (DT),
kierownicy obiektów: kierownik obiektów w Nowym Bytomiu - Basen kryty, Basen letni
i lodowisko mobilne (KN), kierownik obiektów w Rudzie i w Orzegowie - Basen kryty, Hala
sportowa i Burloch Arena (KO), kierownik obiektów w Kochłowicach i w Halembie - Basen
kryty i Hala sportowa (KH), kierownik Działu Organizacji Imprez, Hali, Orlika i Stadionu
w Nowym Bytomiu oraz Orlika w Bykowinie (DI).
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, zastępca dyrektora, główny
księgowy, zastępca głównego
księgowego, kierownicy obiektów

7,04

7,04

5 694,44

Stanowiska urzędnicze: starszy
specjalista ds. kadrowo-płacowych,
starszy specjalista ds. BHP, główny
specjalista ds. technicznych,
specjalista ds. kadrowo-płacowych,
specjalista ds. technicznych,
specjalista ds. księgowości, specjalista
ds. organizacji imprez

9,58

8,458

3 758,93

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, pomoc biurowa, kierowca,
gospodarz obiektu, konserwator,
instruktor ratownictwa, ratownik
wodny, sprzedawca biletów, pracownik
obsługi, robotnik, sprzątaczka

93,751

92,064

2 985,99

Grupy zawodowe

c)

koszty działalności: 10 169 440,73 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 633 522,64 zł.

4.

Jednostki budżetowe realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej

1)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej kieruje dyrektor
przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego. W strukturze Ośrodka znajduje się:
16 działów, 2 zespoły, 11 sekcji oraz 6 samodzielnych stanowisk;

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, zastępca dyrektora, główny
księgowy, zastępca głównego
księgowego, audytor wewnętrzny,
inspektor ochrony danych, kierownik
działu, kierownik sekcji, zastępca
kierownika działu

30,32

30,32

5 470,68

Stanowiska urzędnicze: główny
specjalista, starszy specjalista, starszy
specjalista ds. BHP, specjalista, radca
prawny, starszy informatyk,
informatyk, starszy inspektor,
inspektor, podinspektor, referent,
starszy księgowy, księgowy

104,17

103,05

3 314,77

stanowiska pomocnicze: aspirant pracy
socjalnej, pracownik socjalny, starszy
pracownik socjalny, specjalista pracy
socjalnej, starszy specjalista pracy
socjalnej, starszy specjalista pracy
socjalnej – koordynator, młodszy
asystent rodziny, asystent rodziny,
starszy asystent rodziny, główny
specjalista, instruktor reintegracji
zawodowej, konsultant, konsultant–
koordynator, pomoc administracyjna,
sekretarka, psycholog, starszy
koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej, terapeuta

132,25

134,49

3 336,85

15,06

11,53

Stanowiska i obsługi: sprzątaczka,
robotnik gospodarczy
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

2 238,80

koszty działalności:
wydatki MOPS 2018 r.
z dotacji

179 922 669,69
138 881 356,80

środki samorządowe

41 041 312,89

w tym:
Świadczeniobiorcy,
umowy zlecenia

środki na wynagrodzenia

2)

razem §

4010

13 193 964,52

0,00

13 193 964,52

4040

883 743,38

0,00

883 743,38

4110

2 310 590,51

2 330 580,90

4 641 171,41

4120

253 961,95

6 307,11

260 269,06

razem

16 642 260,36

2 336 888,01

18 979 148,37

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą zespołu kieruje przewodniczący. Strukturę organizacyjną oprócz
przewodniczącego, tworzą sekretarz MZON, samodzielne stanowiska księgowe i kadrowe,
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wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjno-biurowej (podległe bezpośrednio
pod sekretarza MZON) oraz orzecznicy – członkowie składów orzekających.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
przewodniczący zespołu, główny
księgowy

2

1,5

5 955,01

Stanowiska urzędnicze: sekretarz,
główny specjalista, specjalista,
członek komisji

4

4

3 790,88

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
pomoc administracyjno-biurowa

1

1

2 204,86

koszty działalności: 624 043,09 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 483 000,71 zł.

3) Dzienny Dom „Senior-WIGOR” ul. Markowej 20a, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: Dzienny Dom „Senior–WIGOR” jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną
dla 60 seniorów powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności
psychofizycznej oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Placówką kieruje
dyrektor. Strukturę organizacyjną, obok dyrektora, tworzą główny księgowy, inspektor,
terapeuta zajęciowy, technik fizjoterapii, kucharka, pomoc kuchenna, sprzątaczka,
pracownik gospodarczy;

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska urzędnicze
kierownicze: dyrektor, główny
księgowy

2

1,5

6 050,00

Stanowiska urzędnicze:
podinspektor, inspektor, starszy
inspektor

4

3,5

2 855,24

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
starszy technik fizjoterapii, starszy
instruktor terapii zajęciowej,
kucharz, pomoc kuchenna,
sprzątaczka, robotnik gospodarczy

8

6,56

2 401,31

koszty działalności: 827 284,59 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 576 398,84zł.
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4)

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Wita Stwosza 1, 41-705 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą Ośrodka kieruje dyrektor (D). Strukturę organizacyjną Ośrodka, obok
dyrektora, tworzą główny księgowy (GK), samodzielne stanowisko ds. pracowniczych oraz
zespoły: rehabilitacyjny, pielęgniarski, terapeutyczny i pracowników obsługi. W skład
poszczególnych zespołów w 2018 roku wchodziły następujące stanowiska: zespół
rehabilitacyjny: terapeuci, starsi technicy fizjoterapii; zespół terapeutyczny: logopeda,
terapeuta, wychowawca, starszy instruktor terapii zajęciowej; zespół pielęgniarski: starsze
pielęgniarki; zespół pracowników obsługi: kucharka-dietetyk, pomoc kuchenna, kierowcy,
starsze pokojowe.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy

2

2

5 762,25

Stanowiska urzędnicze: inspektor
ds. pracowniczych

1

1

3 375,00

19

17,75

2 856,35

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
terapeuta, wychowawca, logopeda,
fizykoterapeuta, terapeuta zajęciowy,
kierowca, kucharka, pomoc kuchenna,
pokojowa, pielęgniarka
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

koszty działalności: 1 317 333,51 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 123 609,94zł.

5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą ośrodka kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną ośrodka, obok dyrektora
tworzą główny księgowy, zespół administracyjno-kadrowy oraz zespół interwencji, pomocy
psychologicznej i socjalnej;

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy

2

2

6 122,36

Stanowiska urzędnicze: starszy
inspektor, referent

2

2

3 689,51

14

10,875

2 909,69

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
psycholog, terapeuta, konsultant,
starszy pracownik socjalny, pomoc
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administracyjna, robotnik gospodarczy,
sprzątaczka
c)

koszty działalności: 988 413,91 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 685 813,68 zł.

6)

Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej, ul. L. Tołstoja 11, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: jednostką kieruje dyrektor, który również reprezentuje ją na zewnątrz. Oprócz
dyrektora,

struktura

przewiduje

stanowisko

głównego

księgowego,

pion

lekarzy,

pracowników administracyjnych, kierowników zmiany oraz grupę pracowników: opiekunów
i dezpozytariuszy. Grupa opiekunów i dezpozytariuszy podlega bezpośrednio kierownikowi
zmiany. Wszyscy pozostali pracownicy podlegają bezpośrednio dyrektorowi.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy, kierownik
zmiany

5

4,33

5 889,19

Stanowiska urzędnicze: inspektor,
referent

3

2,92

3 663,43

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
opiekun zmiany, porządkowaopiekunka, lekarz, felczer, pomoc
biurowa

15

13,53

3 152,09

koszty działalności:1 648 271,59 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 271 641,72 zł.

7) Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej, ul. Bujoczka 12, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: Na strukturę organizacyjną placówki składa się kierownik, główny księgowy,
zespół organizacyjno – pracowniczy, zespół pracowników merytorycznych oraz zespół obsługi
technicznej. W skład zespołu organizacyjno-pracowniczego mogą wchodzić starszy
inspektor, inspektor, pomoc administracyjna. W skład zespołu pracowników merytorycznych
mogą wchodzić: starszy wychowawca – koordynator, starszy wychowawca, wychowawca,
młodszy wychowawca, psycholog, terapeuta. Pracą placówki kieruje kierownik.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
kierownik, główny księgowy

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób
2

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów
1,5

Wysokość
średniej płacy
brutto
5 528,00
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Stanowiska urzędnicze: starszy
inspektor, inspektor
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
Starszy wychowawca - koordynator,
starszy wychowawca, wychowawca,
młodszy wychowawca, psycholog,
terapeuta
c)

2

1,5

3 210,00

12

9,54

3 076,00

koszty działalności: 923 839,61zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 723 200,13 zł.

8) Dom Pomocy Społecznej „Senior”, ul. Puszkina 7, 41-704 Ruda Śląska:
a)

struktura: podstawową strukturę organizacyjną Domu tworzą działy, zespoły, sekcje oraz
samodzielne

stanowiska

pracy,

zwane

w

dalszej

części

niniejszego

Regulaminu

Organizacyjnego komórkami organizacyjnymi. Podstawową strukturę organizacyjną tworzą
Dział Usług Opiekuńczo-Terapeutycznych (w skład którego wchodzi Zespół opiekuńczy
społeczności I, Zespół opiekuńczy społeczności II, Zespół opiekuńczy społeczności III, Zespół
Usług Wspomagających (ZUW),Sekcja rehabilitacji) główny księgowy, któremu podlega Dział
Finansowo-Księgowy, Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych, Dział TechnicznoZaopatrzeniowy (DTZ), w ramach którego funkcjonuje kuchnia oraz samodzielne stanowisko
ds. bhp.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy, kierownik
działu, kierownik zespołu

8

8,00

5 658,44

Stanowiska urzędnicze: referent,
starszy inspektor, starsza księgowa,
specjalista ds. bhp.

7

6,50

3 365,47

122,63

122,13

2 821,28

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
starsza opiekunka, opiekunka, starsza
pokojowa, pokojowa, starszy
pracownik socjalny, pracownik
socjalny, starsza pielęgniarka,
pielęgniarka, instruktor terapii
zajęciowej instruktor ds. k.o.,
psycholog, kapelan, starszy
fizjoterapeuta, fizjoterapeuta, główny
specjalista ds. rehabilitacji, pomoc
biurowa, starszy kucharz, kucharz,
pomoc kuchenna, konserwator,
robotnik gospodarczy, ogrodnik,
szwaczka, kierowca, sprzątaczka,
sprzątaczka-prasowaczka,
recepcjonista, portier
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c)

koszty działalności: 8 514 764,00 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 076 364,27 zł.

9) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Broniewskiego 8, 41-711 Ruda Śląska:
a)

struktura: w ramach Rodzinnego Domu Dziecka funkcjonuje stanowisko dyrektora,
młodszego wychowawcy oraz sprzątaczki. Wszystkie stanowiska podlegają bezpośrednio
pod dyrektora. Placówką kieruje dyrektor.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze
dyrektor

1

1

7 055,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
młodszy wychowawca, sprzątaczka

2

0,83

2 162,70*

koszty działalności: 280 477,50 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 167 784,00 zł.

10) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, ul. Leśna 18, 41-706 Ruda Śląska:
a)

struktura: w ramach Rodzinnego Domu Dziecka funkcjonuje stanowisko dyrektora,
wychowawcy oraz młodszego wychowawcy. Wszystkie stanowiska podlegają bezpośrednio
pod dyrektora. Placówką kieruje dyrektor.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor

1

1

5 804,67

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
młodszy wychowawca, wychowawca

2

0,83

2 934,86*

koszty działalności: 244 684,21 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 134 452,71 zł.

11) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Lecha 10, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: placówką kieruje dyrektor, pełniący jednocześnie rolę wychowawcy. Ponadto
zatrudnione są 2 osoby (1,5 etatu) na stanowiskach pomocniczych i obsługi (młodszy
wychowawca i robotnik gospodarczy).

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor

1

1

4 869,17

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
młodszy wychowawca, robotnik
gospodarczy

3

1,55

2 220,89*

koszty działalności: 235 832,77 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 137 288,01 zł.

12) Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej, ul. Bujoczka 12, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: placówką kieruje dyrektor. Oprócz dyrektora struktura zawiera następujące
komórki: główny księgowy, pracownicy administracyjni, noclegowania dla kobiet,
noclegownia dla mężczyzn, ogrzewalnia, pracownicy punktu poradnictwa.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy

2

1,1

7 767,35

Stanowiska urzędnicze: inspektor

1

0,35

1 240,72

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
opiekunowie, pracownik socjalny

8

5,25

2 740,06

koszty działalności: 583 396,31 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 470 847,49 zł.

13) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Plebiscytowej
12, 41-705 Ruda Śląska:
a)

struktura: w 2018 r. nastąpiła reorganizacja Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie
Śląskiej funkcjonującego w formie sześciu Mieszkań Socjalizacyjnych, dysponujących ogółem
60 miejscami. Na bazie pięciu Mieszkań Socjalizacyjnych z dniem 1.10.2018 r. utworzono
pięć

odrębnych

Placówek

Opiekuńczo–Wychowawczych

(każda

z

nich

dysponuje

dziesięcioma miejscami), liczba miejsc w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie
Śląskiej została zmniejszona do czternastu. Obsługę Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych
NR 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 oraz Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej ekonomiczną, administracyjną, organizacyjną, techniczną oraz obsługę specjalistów,
zapewnia utworzone z dniem 1.10.2018 r. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych. W Centrum funkcjonuje stanowisko dyrektora, zastępcy
dyrektora, głównego księgowego oraz zespoły: do spraw organizacyjno-pracowniczych,
finansowo-księgowych, techniczno-gospodarczych, specjalistów ds. wspierania dziecka

57

i rodziny. Ponadto w ramach Centrum występują osobne jednostki organizacyjne: Placówki
opiekuńczo-wychowawcze nr 1-5 oraz Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, powiązanych
z Centrum organizacyjnie.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska urzędnicze kierownicze:
Dyrektor, zastępca dyrektora
(wcześniej Kierownik MS), główny
księgowy

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

3

3

6 019,99

Stanowiska urzędnicze: Starszy
inspektor, inspektor, starsza księgowa,
główny specjalista

5,42

4,98

3 634,62

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
Pomoc administracyjna, sekretarka,
starszy pracownik socjalny, pracownik
socjalny, psycholog, kierowca,
sprzątaczka, robotnik gospodarczy,
starszy wychowawca – koordynator,
starszy wychowawca, wychowawca,
młodszy wychowawca

45,44

44,42

3 012,72

koszty działalności: 3 751 420,22 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 817 953,54 zł.

5. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: całokształtem działalności Powiatowego Urzędu Pracy kieruje - zgodnie z zasadą
jednoosobowego kierownictwa - dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność
przed Prezydentem Miasta Ruda Śląska. Dyrektor kieruje działalnością Urzędu przy pomocy
swojego zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych. Podczas nieobecności dyrektora
kierownictwo sprawuje zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania
i kompetencje dyrektora. W Powiatowym Urzędzie Pracy mogą być tworzone następujące
komórki organizacyjne: dział; referat; samodzielne stanowisko pracy. Odrębną komórkę
organizacyjną stanowi Centrum Aktywizacji Zawodowej. Centrum Aktywizacji Zawodowej
jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy i realizuje zadania
w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. W Centrum Aktywizacji mogą być tworzone:
działy, referaty, samodzielne stanowiska pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie
Śląskiej wyróżniamy następujące komórki: Dział Ewidencji i Świadczeń, Dział FinansowoKsięgowy, Radca prawny, Dział Organizacyjno –Administracyjny, Samodzielne Stanowisko
ds. Administracji, Systemem Informatycznym, Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych
i Ochrony Danych Osobowych, Centrum Aktywizacji Zawodowej (Dział Pośrednictwa Pracy
i Doradztwa Zawodowego, Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich, Dział ds. Projektów).
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b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, zastępca dyrektora, główna
księgowa, zastępca głównej księgowej,
Inspektor ochrony danych, kierownicy
działów

10,3

10,30

5 959,00

Stanowiska urzędnicze: radca prawny,
starszy inspektor powiatowy, inspektor
powiatowy, starszy inspektor,
inspektor, archiwista (od
18.05.2018 r.), doradca zawodowy stażysta, pośrednik pracy – stażysta,
specjalista ds. programów, specjalista
ds. programów – stażysta, specjalista
ds. rozwoju zawodowego, specjalista
ds. rozwoju zawodowego – stażysta,
specjalista ds. rejestracji i świadczeń,
starszy księgowy, starszy referent,
księgowy, referent

50,6

49,80

3 462,00

6,4

5,4

2 729,00

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
sekretarka, archiwista
(do 18.05.2018 r.), pomoc biurowa,
robotnik gospodarczy, sprzątaczka
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

koszty działalności: 6 523 376,32 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 087 477,17 zł.

6.

Zakłady budżetowe.

1)

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej, ul. Główna 11, 41-711 Ruda Śląska:
a)

struktura:

w

schemacie

organizacyjnym

RZAZ

ujęte

zostały

następujące

piony:

administracyjny (stanowisko urzędnicze kierownicze, stanowiska urzędnicze, stanowiska
pomocnicze), usługowy (stanowiska pomocnicze), rehabilitacyjno-medyczny (stanowiska
medyczne, stanowiska rehabilitacyjne). Dyrektor RZAZ jest przełożonym wszystkich pionów
zawartych w schemacie organizacyjnym, a co za tym idzie wszystkich pracowników
zatrudnionych w tych pionach. Ilość stanowisk urzędniczych, pomocniczych oraz
rehabilitacyjno-medycznych uzależniona jest od umowy z Województwem Śląskim
reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach a Miastem Ruda Śląska –
organizatorem RZAZ.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

59

c)
Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor
Stanowiska urzędnicze: główna
księgowa, główny specjalista,
specjalista, inspektor

d)

Wysokość
średniej
płacy brutto

1

1

8 149,56

5,50

5,50

4 746,47

9

7,76

3 496,23

109,33

72,37

1 808,70

stanowiska medyczne i rehabilitacyjne:
kierownik ds. rehabilitacji, psycholog,
lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka,
technik fizjoterapii, masażysta
Stanowiska pomocnicze: kierownicy
działu, z-ca kierownika działu,
pracownik obsługi działu, kierowca,
pomoc administracyjna, sprzątaczka,
pracownik działu

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

koszty działalności: 4 889 272,25 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 316 732,43 zł.

7.

Miejskie jednostki budżetowe realizujące zadania oświatowo-wychowawcze.

1)

Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1, ul. Wolności 43, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: w skład Zespołu Miejskich Przedszkoli Nr 1 wchodzi Miejskie Przedszkole Nr 7 oraz
Miejskie Przedszkole nr 38. Organami Zespołu Miejskich Przedszkoli Nr 1 są: Dyrektor, Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców. Dyrektor Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1 kieruje bieżącą
działalnością przedszkola, a także reprezentuje je na zewnątrz. Rada Pedagogiczna jest
organem kolegialnym przedszkola. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Zespole Miejskich Przedszkoli nr 1. Rada Rodziców reprezentuje
ogół rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1. W skład Rady
Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców każdego oddziału, wybranych
w tajnych wyborach na zabraniu rodziców poszczególnych grup. W każdym z ww. miejskich
przedszkoli funkcjonuje dział: stołówka oraz obsługa.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne (dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog)

27

24,59

3 547,39

Stanowiska niepedagogiczne (główny
księgowy, specjalista ds. bhp, woźna,
robotnik gospodarczy, pomoc biurowa,
pomoc nauczyciela, pomoc kuchenna,
intendent, kucharz)

32

28,36

2 593,14
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c)

koszty działalności: 3 220 350,30 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 630 591,44 zł.

2)

Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Pokoju 22, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: w skład struktury organizacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka
wchodzą: dyrektor przedszkola, pracownicy pedagogiczni – nauczyciele, pracownicy
niepedagogiczni zatrudnieni na stanowiskach: urzędniczych, w tym kierowniczych
stanowiskach urzędniczych:, pomocniczych, obsługi. Organami Przedszkola są: Dyrektor,
Rada Pedagogiczna – pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu, Rada Rodziców –
organ społeczny,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel

13

9,78

3 911,79

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, woźna, pomoc nauczyciela,
kucharka, pomoc kuchenna, dozorca,
robotnik gospodarczy, pomoc biurowa,
intendent

15

12,5

2 376,90

koszty działalności: 1 298 415,26 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 016 300,42 zł.

3)

Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. A. Maya 5, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: strukturę organizacyjną Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Rudzie Śląskiej tworzą:
dyrektor, wicedyrektor, pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracyjni, pracownicy
obsługi. Dyrektor kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor
jest również przewodniczącym Rady Pedagogicznej, sprawując nadzór w zakresie
przestrzegania przez nią prawa. Wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi
przedszkola. Pracownicy pedagogiczni podlegają bezpośrednio dyrektorowi przedszkola oraz
wicedyrektorowi w zakresie jego obowiązków. Pracownicy administracji i obsługi podlegają
bezpośrednio dyrektorowi przedszkola,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel wychowania
przedszkolnego, nauczyciel religii,
nauczyciel języka angielskiego,

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób
18

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów
12,62

Wysokość
średniej
płacy brutto
3 585,23
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nauczyciel logopeda, nauczyciel
psycholog
Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, Inspektor BHP, pomoc
administracyjna, pomoc nauczyciela,
robotnik gospodarczy, palacz, woźna
oddziałowa, intendent, kucharka,
pomoc kuchenna
c)

22

14,93

2 427,18

koszty działalności: 1 750 105,69 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 395 809,49 zł.

4)

Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Modrzejewskiej 10, 41-703 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 9 kieruje dyrektor, któremu podlegają:
pedagodzy, administracja, pracownicy kuchni, pracownicy obsługi. W skład zespołu
pedagogów wchodzą: nauczyciel wychowania przedszkolnego, języka angielskiego, religii,
psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Pracownicy administracji to: główny
księgowy, pomoc biurowa, intendent. Pracownicy kuchni to: kucharka, pomoc kuchenna,
intendent. W skład pracowników obsługi wchodzą: pomoc nauczyciela, woźna, robotnik
gospodarczy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel, nauczyciel języka
angielskiego, nauczyciel religii,
logopeda, psycholog

12

9,34

3 721,97

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, intendent, pomoc biurowa,
kucharka, pomoc kuchenna, pomoc
nauczyciela, woźna oddziałowa,
robotnik gospodarczy

13

11

2 306,15

koszty działalności: 1 301 849,04 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 068 331,22 zł.

5)

Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Solskiego 5, 41-703 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 12 kieruje dyrektor, któremu podlegają:
pedagodzy, administracja, pracownicy kuchni, pracownicy obsługi. W skład zespołu
pedagogów wchodzą: nauczyciel wychowania przedszkolnego, języka angielskiego, religii,
psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Pracownicy administracji to: główny
księgowy, pomoc biurowa, intendent. Pracownicy kuchni to: kucharka, pomoc kuchenna,
intendent. W skład pracowników obsługi wchodzą: pomoc nauczyciela, woźna, robotnik
gospodarczy,
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b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel, nauczyciel języka
angielskiego, nauczyciel religii,
logopeda, psycholog

15

12,86

3 649,27

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, intendent, pomoc biurowa,
kucharka, pomoc kuchenna, pomoc
nauczyciela, woźna oddziałowa,
robotnik gospodarczy

13

11,75

2 177,55

koszty działalności: 1 442 078,48 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 210 499,97 zł.

6)

Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Niedurnego 63, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 17 kieruje dyrektor, któremu podlegają:
wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji: główny księgowy, pomoc biurowa oraz
pracownicy obsługi: intendent, pomoc nauczyciela, woźna, kucharka, pomoc kuchenna,
dozorca, robotnik gospodarczy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele

15

10,91

3 713,47

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc biurowa, intendent,
pomoc nauczyciela, woźna, kucharka,
pomoc kuchenna, dozorca, robotnik
gospodarczy

15

12,5

2 369,58

koszty działalności: 1 402 352,30 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 125 369,89 zł.

7)

Miejskie Przedszkole Nr 18, ul. Kazimierza 4, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 18 kieruje dyrektor, który jest
przełożonym dla wszystkich pracowników, reprezentuje przedszkole na zewnątrz oraz
sprawuje nadzór pedagogiczny. Poza stanowiskiem dyrektora w przedszkolu funkcjonują
następujące stanowiska pracy podzielone na dwa piony: pracownicy pedagogiczni –
nauczyciele (pracownik pedagogiczny) oraz pracownicy niepedagogiczni – główna księgowa,
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pomoc administracyjno – biurowa, intendent, pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela, woźna,
dozorca,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel, psycholog, logopeda
Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc biurowa, intendent,
pomoc nauczyciela, woźna, dozorca,
pomoc kuchenna

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

11

7,78

3 802,13

11

9,02

2 334,46

koszty działalności: 1 151 170,97 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 868 538,16 zł.

8)

Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: organami Miejskiego Przedszkola Nr 19 są dyrektor oraz Rada Rodziców. Dyrektor
jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników: pracowników pedagogicznych,
w skład których wchodzą: nauczyciele, nauczyciele specjaliści – psycholog, katecheta,
anglista oraz pracowników niepedagogicznych, w skład których wchodzą: główna księgowa,
pomoc biurowa, pomoc nauczyciela, intendent, kucharka, pomoc kuchenna, woźne
oddziałowe, robotnik gospodarczy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel, psycholog

11

8,04

3 654,44

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc nauczyciela, pomoc
biurowa, woźna oddziałowa, pracownik
gospodarczy, intendent, kucharz,
pomoc kuchenna

12

10

2 267,66

koszty działalności: 1 092 602,81 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 874 762,87 zł.

9)

Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. 1. Maja 286, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: organami Miejskiego Przedszkola Nr 20 są dyrektor oraz Rada Rodziców. Dyrektor
jest bezpośrednim przełożonym zastępcy dyrektora, głównej księgowej, intendenta,
kucharki, dozorcy, robotnika gospodarczego, woźnych oddziałowych. Zastępcy dyrektora
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podlegają nauczyciele, którzy sprawują nadzór na pracownikami pomocy nauczyciela,
głównej księgowej podlega pomoc biurowa, a kucharce pomoc kuchenna,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel wychowania
wczesnoszkolnego, nauczyciel języka
angielskiego, psycholog, logopeda,
terapeuta pedagogiczny, katechetka

16

12,33

4 111,05

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc nauczyciela, pomoc
biurowa, intendent, kucharka, pomoc
kuchenna, konserwator, robotnik
gospodarczy

15

12,5

2 390,43

koszty działalności:1 476 840,50 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia:1 204 379,68 zł.

10) Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. Licealna 7, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: całokształtem działalności Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej kieruje
– zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa – dyrektor i ponosi za nią pełną
odpowiedzialność. W Przedszkolu jest zatrudniona kadra pedagogiczna - 14 osób, w tym
logopeda i psycholog. Pion administracyjny to główna księgowa i pomoc biurowa . Pozostali
to pracownicy obsługi - 13 osób (woźne, pomoc nauczyciela, kuchnia i dozorcy).

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel dzieci przedszkolnych,
logopeda

12

10,31

3 689,12

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc biurowa, pomoc
kuchenna, pomoc nauczyciela,
kucharka, intendent, woźna
oddziałowa, robotnik gospodarczy,
dozorca

16

8

2 336,30

koszty działalności: 1 244 057,60 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 850 709,41 zł.
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11) Miejskie Przedszkole Nr 24, ul. Energetyków 9, 41-706 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą Miejskiego Przedszkola Nr 24 kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną
przedszkola, obok dyrektora tworzą wicedyrektor, główny księgowy oraz nauczyciele,
pracownicy

obsługi,

pracownicy

stołówki

oraz

pomoc

administracyjna.

W

skład

poszczególnych zespołów wchodzą następujące stanowiska: nauczyciele – nauczyciel dzieci
przedszkolnych, logopeda, kucharka, nauczyciel języka angielskiego, pracownicy obsługi –
dozorca, woźna oddziałowa, pomoc nauczyciela, robotnik gospodarczy, pracownicy stołówki
– intendent, kucharka, pomoc kuchenna,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel

14,25

11,88

3 742,32

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, dozorca, woźna oddziałowa,
robotnik gospodarczy, pomoc
nauczyciela, kucharka, pomoc
kuchenna, intendent, pomoc
administracyjna

16,25

12,60

2 562,11

koszty działalności:1 591 967,02 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 280 381,06 zł.

12) Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Piotra Skargi 117, 41-706 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą Miejskiego Przedszkola Nr 25 kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną,
obok dyrektora tworzą: kadra pedagogiczna – nauczyciele, logopeda, administracja – główny
księgowy oraz obsługa - intendent, kucharz, pomoc kuchenna, woźne, robotnik gospodarczy,
pomoc nauczyciela, pomoc administracyjna, dozorcy. Kucharz oraz pomoc kuchenna
podlegają intendentowi,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel, logopeda
Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc nauczyciela, pomoc
administracyjna, woźna oddziałowa,
pracownik gospodarczy, dozorca,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

14

9,34

3 304,15

16

12,15

2 425,40

koszty działalności: 1 176 292,05 zł
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w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 946 959,36 zł.
13) Miejskie Przedszkole Nr 30, ul. Kokota 174, 41-711 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 30 kieruje dyrektor, który jest
pracodawcą wszystkich pracowników przedszkola, a także przewodniczącym Rady
Pedagogicznej. Strukturę organizacyjną, obok dyrektora tworzą: Rada Rodziców,
wicedyrektor, główny

księgowy, nauczyciele wychowania

przedszkolnego, w

tym

prowadzący zajęcia z języka angielskiego i logopeda, nauczyciele specjaliści, w tym
psycholog, pedagog, nauczyciel zajęć gimnastyki korekcyjnej, pracownicy obsługi
i administracji, w tym pomoc biurowa, intendent, kucharz, pomoc kuchenna, pomoc
nauczyciela, woźna oddziałowa, dozorca, robotnik gospodarczy,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel wychowania
przedszkolnego, nauczyciel religii,
nauczyciel specjalista

24

23,432

4 009,96

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc biurowa, intendent,
pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa,
kucharka, pomoc kuchenna, dozorca,
robotnik gospod.

28

23,87

3 225,18

koszty działalności: 2 726 276,20 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 188 370,72 zł.

14) Miejskie Przedszkole Nr 31, ul. Plebiscytowa 9, 41-705 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 31 kieruje dyrektor, który jest
pracodawcą wszystkich pracowników przedszkola. Strukturę organizacyjną, obok dyrektora
tworzą pracownicy pedagogiczni, pomoc nauczyciela, księgowa, intendent oraz pracownicy
obsługi,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
pedagog
Stanowiska niepedagogiczne: księgowa,
pomocnicze i obsługi: pomoc
nauczyciela, intendent, pracownicy
obsługi

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

8

5,49

4 474,70

10

9

2 556,95
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c)

koszty działalności: 962 017,19 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 791 287,29 zł.

15) Miejskie Przedszkole Nr 32, ul. Tunkla 96, 41-707 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 32 kieruje dyrektor, który jest
pracodawcą

wszystkich

pracowników,

organizatorem

całokształtu

działalności

wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej placówki, sprawuje nadzór pedagogiczny
nad nauczycielami oraz sprawuje nadzór nad pozostałymi pracownikami. W strukturze
organizacyjnej, obok dyrektora wyodrębnione zostały następujące stanowiska pracy: główny
księgowy, nauczyciele, logopeda, psycholog, intendent, inspektor bhp, pomoc nauczyciela,
woźna, kucharka, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, dozorca,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel, pedagog, psycholog,
logopeda

12

6,82

4 525,36

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, sekretarz, intendent, pomoc
administracyjna, woźna, sprzątaczka,
pomoc nauczyciela, kucharka, inspektor
bhp, pomoc kuchenna, robotnik
gospodarczy, dozorcy

16

12,55

2 803,87

koszty działalności: 1 161 914,51 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 779 066,94 zł.

16) Miejskie Przedszkole Nr 34, ul. Kamienna 46, 41-707 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 34 kieruje dyrektor, który reprezentuje
przedszkole na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników obsługi i administracji oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.
Struktura organizacyjna, obok dyrektora składa się z dwóch pionów: pionu dydaktyczno –
wychowawczego, w skład którego wchodzą nauczyciele grup oraz pomoc nauczyciela oraz
pionu administracyjno – obsługowego, w skład którego wchodzą główna księgowa, pomoc
biurowa, intendent, któremu podlegają: woźne, kucharka, pomoc kuchenna, robotnik
gospodarczy, konserwator,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel
Stanowiska niepedagogiczne: główna
księgowa, pomoc administracyjna,
pomoc nauczyciela, intendent,
kucharka, pomoc kuchenna, 4 woźne,
konserwator, robotnik gospodarczy
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

9

7,33

3 948,94

13

11,5

2 083,54

koszty działalności: 1 189 056,26 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 906 376,76 zł.

17) Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Zamenhofa 3, 41-706 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 35 kieruje dyrektor. Strukturę
organizacyjną przedszkola, obok dyrektora tworzą wicedyrektor, główny księgowy,
nauczyciele, pracownicy obsługi, pracownicy stołówki oraz pomoc administracyjna. W skład
poszczególnych zespołów wchodzą następujące stanowiska: nauczyciele – nauczyciel dzieci
przedszkolnych, logopeda, katecheta, nauczyciel języka angielskiego, pracownicy obsługi –
dozorca, woźna oddziałowa, pomoc nauczyciela, robotnik gospodarczy, pracownicy stołówki
– intendent, kucharka, pomoc kuchenna,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel

19

25,278

4 185,44

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc nauczyciela, woźna,
pracownik biurowy, intendent, kucharz,
pomoc kucharza, konserwator

18

15,58

2 658,37

koszty działalności: 1 723 038,00 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 375 452,96 zł.

18) Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Obr. Westerplatte 8, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 37 kieruje dyrektor. Strukturę
organizacyjną, obok dyrektora tworzą: nauczyciele, główna księgowa, woźne, pomoce
nauczyciela, intendent, dozorcy, pracownik gospodarczy, kucharka, pomoce kuchenne,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel, logopeda, terapeuta
pedagogiczny, psycholog

15

11,83

3 555,63

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc nauczyciela, pomoc
administracyjna, woźna oddziałowa,
pracownik gospodarczy, dozorca,
intendent, kucharz, pomoc kuchenna

18

14,5

2 485,67

koszty działalności: 1 578 854,02 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 291 048,25 zł.

19) Miejskie Przedszkole Nr 39, ul. Sokolska 6, 41-706 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 39 kieruje dyrektor, który reprezentuje
przedszkole na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników obsługi administracji. Organami przedszkola, obok dyrektora są
Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy
nauczyciele pracujący w przedszkolu. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.
Dyrektorowi podlegają: wicedyrektor szkoły, pracownicy pedagogiczni, główny księgowy
oraz pracownicy administracji i obsługi,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, logopeda,
psycholog, pedagog, metodyk,
bibliotekarz

25

20,98

3 432,15

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc biurowa, woźna,
pomoc nauczyciela, dozorca,
konserwator, intendent, kucharka,
pomoc kuchenna, inspektor

25

19,77

2 433,28

koszty działalności: 2 262 989,73 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 872 975,58 zł.

20) Miejskie Przedszkole Nr 40, ul. Norwida 12, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 40 kieruje dyrektor. Podczas jego
nieobecności obowiązki przejmuje wicedyrektor przedszkola. Strukturę organizacyjną, obok
dyrektora i wicedyrektora tworzą: główna księgowa, Rada Pedagogiczna, pracownicy
administracji, pracownicy obsługi. Wicedyrektorowi podlegają nauczyciele i pomoce
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nauczyciela. Intendent sprawuje nadzór nad pracownikami obsługi, kucharzem oraz
pomocami kuchennymi.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, psycholog,
logopeda

26,17

22,80

3 390,52

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc administracyjna,
woźna oddziałowa, kucharka, pomoc
kuchenna, pomoc nauczyciela, robotnik
gospodarczy

22,08

20,5

2 408,07

koszty działalności: 2 514 392,00 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 033 278,42 zł.

21) Miejskie Przedszkole Nr 42, ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 42 kieruje dyrektor. W przypadku
nieobecności dyrektora, wicedyrektor pełni funkcję zastępcy dyrektora i reprezentuje
placówkę na zewnątrz. Strukturę organizacyjną przedszkola, obok dyrektora i wicedyrektora
tworzą: pracownicy pedagogiczni – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni – pracownicy
administracji: główny księgowy, pomoc administracyjna oraz pracownicy obsługi – pomoc
nauczyciela, intendent, woźna oddziałowa, pomoc kuchenna, kucharka, konserwator,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel

18

14,74

3 404,00

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc administracyjna,
intendent, kucharka, pomoc kuchenna,
pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa,
konserwator

15

13,5

2 410,50

koszty działalności: 1 606 024,93 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 077 179,28 zł.

22) Miejskie Przedszkole Nr 43, ul. Drozdów 6, 41-705 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 43 kieruje dyrektor. Podczas nieobecności
dyrektora obowiązki przejmuje wicedyrektor przedszkola. Wicedyrektor sprawuje także
nadzór pedagogiczny. Strukturę organizacyjną, obok dyrektora i wicedyrektora tworzą: Rada
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Rodziców, Rada Pedagogiczna, główna księgowa, pracownik administracji, pracownicy
obsługi.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, logopeda,
psycholog

23,08

17,79

3 560,56

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoce nauczyciela, pomoc
biurowa, kucharka, pomoc kuchenna,
pracownik gospodarczy, woźna
oddziałowa

18,58

16,38

2 545,91

koszty działalności:2 104 848,46 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 700 877,34 zł.

23) Miejskie Przedszkole Nr 44, ul. Bytomska 3, 41-703 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 44 kieruje dyrektor, który jest
kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie
będących nauczycielami. W czasie nieobecności dyrektora, zastępstwo pełni wicedyrektor.
Wicedyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny we współdziałaniu z dyrektorem. Strukturę
organizacyjną, obok dyrektora i wicedyrektora tworzą: pedagodzy – nauczyciele wychowania
przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel religii, psycholog, logopeda,
terapeuta pedagogiczny, administracja – główny księgowy, pomoc biurowa, intendent,
pracownicy kuchni – kucharka, pomoc kuchenna oraz pracownicy obsługi – pomoc
nauczyciela, woźna, robotnik gospodarczy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, logopeda,
pedagog

22

19,18

3 516,86

Stanowiska niepedagogiczne: główna
księgowa, pomoc nauczyciela, pomoc
biurowa, intendent, kucharka, pomoc
kuchenna, woźna

19

15,84

2 279,99

koszty działalności: 2 150 519,36 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 767 844,16 zł.

24) Miejskie Przedszkole Nr 45, ul. Chrobrego 6, 41-705 Ruda Śląska:
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a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 45 kieruje dyrektor przedszkola. Dyrektor
pełni nadzór pedagogiczny. W kierowaniu przedszkolem dyrektora wspomaga zastępca
dyrektora przedszkola. Strukturę organizacyjną, obok dyrektora i zastępcy dyrektora tworzy
Rada Rodziców, pion wychowawczo – dydaktyczny: nauczyciele oraz pion stanowisk
administracji i obsługi: główna księgowa, pomoc biurowa, pomoc nauczyciela, intendent,
kucharka, pomoce kuchenne, woźne oddziałowe, dozorcy,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
zastępca dyrektora, nauczyciel,
logopeda, nauczyciel terapeuta

18

13,53

3 797,98

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc biurowa, intendent,
kucharka, pomoce kuchenne, pomoce
nauczyciela, woźna oddziałowa,
dozorca

18

14,87

2 565,45

koszty działalności: 1 579 175,17 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 221 507,01 zł.

25) Miejskie Przedszkole Nr 47, ul. Szramka 7, 41-705 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością Miejskiego Przedszkola Nr 47 kieruje dyrektor. W przedszkolu
utworzono także stanowisko wicedyrektora, który zastępuje dyrektora w zakresie,
do jakiego został upoważniony oraz wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem
kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem. Organami przedszkola, obok dyrektora są Rada
Pedagogiczna oraz Rada Rodziców. Dyrektor sprawuje nadzór nad pionem dydaktyczno –
wychowawczym, który tworzą: wicedyrektor, nauczyciele, pomoc nauczyciela oraz pionem
administracyjno – obsługowym, który tworzy: główna księgowa, pomoc administracyjno –
biurowa oraz intendent, któremu podlegają: woźne, kucharka, pomoce kuchenne, robotnik
gospodarczy, dozorca.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, logopeda,
nauczyciel wspierający rozwój ruchowy
dziecka, psycholog

28

25,48

3 595,67

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, pomoc administracyjno-

24

19,48

2 478,98
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biurowa, pomoc nauczyciela,
intendent, kucharka, pomoc kuchenna,
pracownik gospodarczy, opiekunka do
przewozu dzieci, woźna
c)

koszty działalności: 3 016 384,10 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 486 116,08 zł.

26) Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Gen. Hallera 12, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: dyrektor SP 1 jest przełożonym wszystkich pionów zawartych w schemacie
organizacyjnym; pionu dydaktyczno-wychowawczego, księgowości (stanowisko urzędnicze
kierownicze), pionu świetlicy i stołówki, pionu administracyjnego (stanowiska urzędnicze),
oraz pionu gospodarczego (stanowiska pomocnicze i obsługi). Dyrektorowi szkoły podlegają
wszyscy pracownicy szkoły,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne :nauczyciel,
kierownik świetlicy, psycholog,
dyrektor, pedagog, logopeda,
wychowawca świetlicy, wicedyrektor,
nauczyciel bibliotekarz

62

47,29

5 026,41

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, referent, inspektor ds. bhp,
sekretarka, dozorca, sprzątaczka,
robotnik gospodarczy, opiekun dzieci na
drodze, kucharka, intendent, woźna,
pomoc kuchenna

32

21,08

3 590,72

koszty działalności: 4 912 522,77 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 079 596,32 zł.

27) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gwarecka 2, 41-705 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora. W schemacie
organizacyjnym szkoły zostały ujęte następujące piony: pracownicy pedagogiczni,
tj. nauczyciele, pedagodzy, psycholog, bibliotekarze, logopeda, doradca zawodowy;
stanowiska kierownicze urzędnicze tj. główny księgowy, IOD; stanowiska urzędnicze,
tj. inspektor ds. bhp, starszy księgowy, samodzielny referent, księgowy MPKZP, kasjer
MPKZP; stanowiska pomocnicze i obsługi tj. kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły,
intendent, konserwatorzy, kucharka, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, woźne,
sprzątaczki. Wicedyrektor jest pośrednim przełożonym poszczególnych pionów. Dyrektorowi
szkoły podlega wicedyrektor i wszystkie piony zawarte w schemacie organizacyjnym,
a co za tym idzie, jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w tych pionach,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne:
dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

52

48,81

3 629,93

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, inspektor ochrony danych,
inspektor bhp, starszy księgowy,
samodzielny referent, księgowy MPKZP,
kasjer MPKZP, sekretarka, pomoc
nauczyciela, opiekun dzieci
i młodzieży w czasie przewozu
do i ze szkoły, sprzątaczka, woźna,
kucharka, pomoc kuchenna, intendent,
konserwator, robotnik gospodarczy

32

25,53

3 951,15*

koszty działalności: 5 566 194,74 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 439 956,70 zł.

28) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Norwida 10, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: w schemacie organizacyjnym szkoły zostały ujęte następujące piony:
dydaktyczno-wychowawczy, księgowości (stanowisko urzędnicze kierownicze), świetlicy
i stołówki, administracyjny (stanowisko urzędnicze i pomocnicze) oraz gospodarczy
(stanowisko obsługi). Dyrektor szkoły jest przełożonym wszystkich pionów zawartych
w schemacie organizacyjnym, a co za tym idzie wszystkich pracowników zatrudnionych
w tych pionach. Ilość stanowisk pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych ustala
się według ilości zatwierdzonych etatów w projekcie organizacyjnym SP nr 3 na dany rok
szkolny,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

a)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, kierownik świetlicy,
nauczyciele

51,67

43,67

3 890,91

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, referent, pomoc biurowa,
pracownicy obsługi i stołówki

23,42

18,74

3 363,37

koszty działalności: 4 688 866,62 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 743 349,55 zł.

29) Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Tołstoja 1, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: całokształtem działalności Szkoły Podstawowej nr 4 im Józefa Lompy kieruje
dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Prezydentem Miasta Ruda Śląska.
Dyrektor w zakresie organizacji pracy szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną,
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kierownikiem świetlicy, Radą Rodziców, reprezentującą rodziców oraz Samorządem
Uczniowskim reprezentującym uczniów oraz otoczeniem szkoły. Podczas nieobecności
dyrektora

kierownictwo

sprawuje

zastępca.

Bezpośrednio

dyrektorowi

podlegają

nauczyciele, pracownicy administracji oraz obsługi. Kierownik świetlicy sprawuje nadzór
nad organizacją pracy świetlicy oraz kuchni.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne : dyrektor,
wicedyrektor, kierownik świetlicy,
pedagog, psycholog, nauczyciele

43

27,41

3 864,23

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, inspektor BHP, sekretarz
szkoły, intendent, inspektor ochrony
danych, pomoce nauczyciela, osoba
przeprowadzająca dzieci przez jezdnię,
woźna, kucharka, pomoce kuchenne,
sprzątaczki, dozorcy, robotnik
gospodarczy

23

14,52

2 344,54

koszty działalności: 3 118 009,28 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 431 032,39 zł.

30) Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Bytomska 8, 41-704 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor. W schemacie organizacyjnym zostały ujęte
następujące piony: wicedyrektorzy (stanowisko kierownicze), główny księgowy (stanowisko
kierownicze), pracownicy pedagogiczni (nauczyciele, pedagog, psycholog, bibliotekarz,
logopeda,

doradca

zawodowy,

kierownik/wychowawca

świetlicy),

pracownicy

niepedagogiczni; administracja (samodzielny referent, intendent, kierownik gospodarczy),
obsługa (woźny, konserwator, sprzątaczki, kucharka, dozorcy, pomoc kuchenna). Organ
szkoły stanowi również Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciele,
dyrektor, pedagog, psycholog

46

41,79

5 268,30

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, samodzielny referent,
inspektor bhp, kierownik gospodarczy,
intendent, kucharz, pomoc kucharza,
sprzątaczka, woźny, konserwator, stróż

26

20,91

3 670,23

76

c)

koszty działalności: 4 889 941,94 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 123 231,56 zł.

31) Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. 1. Maja 173, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura:

pracą

szkoły

kieruje

dyrektor

przy

pomocy

wicedyrektora.

Strukturę

organizacyjną szkoły, obok dyrektora i wicedyrektora tworzą pracownicy pedagogiczni,
pracownicy niepedagogiczni (administracja, obsługa), główny księgowy. W skład struktury
organizacyjnej wchodzi również Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele

32

22

4 951,75

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, specjalista ds. kadr i płac,
sekretarka, opiekun dzieci, dozorca,
sprzątaczka, kucharka, pomoc
kuchenna, intendent, robotnik
gospodarczy, woźna

16

11,43

2 736,20

koszty działalności: 2 326 267,48 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 309 325,71 zł.

32) Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Główna 1, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor i jest on odpowiedzialny za prawidłową realizację
zadań wynikających ze statutu przed organem prowadzącym w zakresie organizacyjnofinansowym, a w zakresie merytorycznym przed Śląskim Kuratorem Oświaty. Wicedyrektor
jest

współorganizatorem

całokształtu

działalności

wychowawczej,

opiekuńczej

i profilaktycznej Szkoły. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami. W strukturze
organizacyjnej Szkoły wyodrębnione zostały dwa piony: pion dydaktyczno-wychowawczy
w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy (wicedyrektor, psycholog, pedagog
szkolny, nauczyciele, bibliotekarz, logopeda, kierownik świetlicy), oraz

pion stanowisk

urzędniczych, pomocniczych i obsługi w skład którego wchodzą następujące stanowiska
pracy (samodzielny referent, główny księgowy, sekretarka, pomoc nauczyciela, intendent,
specjalista bhp, woźna, kucharka, pomoc kuchenna, sprzątaczka, konserwator, dozorca).
Schemat organizacyjny wyodrębnia również Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd
Uczniowski.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, pedagog, psycholog,
bibliotekarz, kier. świetlicy,
wychowawcy świetlicy

65

39,45

4 200,28

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, samodzielny referent,
specjalista bhp, pomoc nauczyciela,
woźna, sprzątaczki, kucharka, pomoc
kuchenna, intendent, konserwator,
dozorcy

20

13,55

3 332,82

koszty działalności: 3 879 103,28 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 220 803,93 zł.

33) Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna, ul. Bielszowicka 108, 41-711 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną , obok dyrektora tworzą
zastępca dyrektora i główna księgowa. W skład struktury wchodzą również: sekretarz szkoły,
pracownicy obsługi (woźna, sprzątaczki, pracownik gospodarczy, stróże), pracownicy kuchni
(intendent, kucharka, pomoc kuchenna), wychowawca i nauczyciele świetlicy, higienistka.
Schemat organizacyjny Szkoły wyodrębnia również Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców
i Samorząd Uczniowski.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciele,
dyrektor, wicedyrektor

33

31,94

4 838,20

Stanowiska niepedagogiczne: księgowa,
sekretarz szkoły, woźna, sprzątaczki,
kucharki, dozorcy, pomoce nauczycieli,
prac. gospodarczy, intendent

16

11,99

3 945,70

koszty działalności: 3 822 628,56 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 399 482,64 zł.

34) Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna, ul. Sygietyńskiego 6, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: dyrektor kieruje szkołą przy pomocy dwóch wicedyrektorów. Strukturę
organizacyjną szkoły stanowią pracownicy pedagogiczni (nauczyciele, psycholog, pedagog,
logopeda, wychowawca świetlicy), sekretarz szkoły/kadrowa, sekretarka/kasjer, główny
księgowy, intendent i pracownicy obsługi (woźny, dozorcy, pomoc nauczyciela, konserwator,
sprzątaczki, opiekunowie przewozu, kierowcy, kucharka, pomoc kuchenna).
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b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciele, psycholog, pedagog,
logopeda

59

57,83

4 753,37

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, specjalista ds. SIO, sekretarz
szkoły, intendent, pomoc kuchenna,
pomoc nauczyciela, opiekun dowozu,
sprzątaczka, woźny, kierowca,
konserwator, dozorca, kucharka,
sekretarka

40

30,88

3 870,20*

koszty działalności: 6 808 933,37 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 6 202 970,48 zł.

35) Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Ks. Niedzieli 61, 41-711 Ruda Śląska:
a)

struktura: organem prowadzącym jest Miasto, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski
Kurator Oświaty. Placówką szkoły kieruje dyrektor. Schemat organizacyjny szkoły
przedstawia dwa piony: pion dydaktyczno-wychowawczy w skład którego wchodzą
następujące stanowiska: kierownik świetlicy w tym; nauczyciel świetlicy, wicedyrektor,
psycholog, pedagog szkolny, nauczyciele, bibliotekarz, logopeda, oraz pion stanowisk
urzędniczych, pomocniczych i obsługi w skład którego wchodzą następujące stanowiska:
samodzielny referent, księgowa, sekretarka, IOD, intendent, specjalista BHP, woźna,
kucharki, sprzątaczka, konserwator, dozorca.

W schemacie wpisana również jest Rada

Rodziców która stanowi samorządną reprezentację rodziców i Samorząd Uczniowski, który
jest reprezentantem ogółu uczniów.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska urzędnicze: nauczyciele,
samodzielny referent

54

43,69

4 029,36

Stanowiska urzędnicze kierownicze
oraz pomocnicze i obsługi: dyrektor,
wicedyrektor, kierownik świetlicy,
główny księgowy sekretarka, pomoc
nauczyciela, opiekun dzieci i
młodzieży w czasie przewozu do i ze
szkoły, sprzątaczka, woźna, kucharka,
pomoc kuchenna, intendent,
konserwator, robotnik gospodarczy

31

22,45

3 772,33
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c)

koszty działalności: 4 793 217,25 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 063 449,46 zł.

36) Szkoła Podstawowa Nr 15 Sportowa, ul. Energetyków 15, 41-706 Ruda Śląska:
a)

struktura: strukturę organizacyjną szkoły tworzą organy szkoły tj. dyrektor, wicedyrektorzy,
kierownik świetlicy, główny księgowy oraz poszczególne stanowiska pracy tj. nauczyciele
w tym bibliotekarze i wychowawcy świetlicy, pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel
wspomagający, starszy referent, specjalista ds. BHP, sekretarz szkoły, kucharz, intendent,
pomoc kuchenna, woźna, sprzątaczka, konserwator.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciele,
dyrektorzy

76

69,74

4 673,87

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, sekretarz, starszy referent,
inspektor BHP, sprzątaczki,
konserwatorzy, obsługa kuchni

18

15,01

2 931,45

koszty działalności: 6 473 959,41 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 546 402,18 zł.

37) Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kukułcza 4, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor. W strukturze organizacyjne szkoły wyodrębnione
zostały następujące stanowiska pracy: wicedyrektor sprawujący nadzór nad nauczycielami,
pedagogiem, psychologiem, bibliotekarzem, pomocą nauczyciela, kierownik świetlicy
sprawujący nadzór nad wychowawcami świetlicy, inspektor ochrony danych osobowych
sprawujący nadzór nad administratorem systemów informatycznych, główny księgowy
sprawujący nadzór nad z-cą głównego księgowego), sekretarz szkoły ma nadzór
nad referentem, woźnym, sprzątaczką, konserwatorem, intendentem, kucharką, pomocą
kuchenną, samodzielny referent ds. kadr ma nadzór nad dozorcą, samodzielny referent
ds. uczniowskich, inspektor BHP. W skład struktury organizacyjnej wchodzi również Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, pedagog, psycholog,
bibliotekarz, kierownik Świetlicy,
nauczyciel

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób
68,69

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów
65,33

Wysokość
średniej
płacy brutto
3 625,31
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Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, z-ca głównego księgowego,
IOD, samodzielny referent, referent,
inspektor bhp, sprzątaczka, woźna,
dozorca, konserwator, kucharka, pomoc
kuchenna, intendent, sekretarz szkoły,
pomoc nauczyciela
c)

40,22

32,43

2 918,05

koszty działalności: 6 986 785,49 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 632 142,59 zł.

38) Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Szkolna 22, 41-711 Ruda Śląska:
a)

struktura: dyrektor w imieniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska i Śląskiego Kuratora Oświaty
wykonuje zadania i posiada kompetencje w zakresie oświaty i administrowania na terenie
szkoły. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad: wicedyrektorem, radą pedagogiczną,
głównym księgowym, specjalistą ds. płac, pracownikami obsługi. W przypadku nieobecności
dyrektora zastępuje go wicedyrektor wskazany przez dyrektora. W skład działu księgowo administracyjnego wchodzą następujące stanowiska: główny księgowy, specjalista ds. płac,
pomoc administracyjna, intendent. Pracę działu księgowo - administracyjnego nadzoruje
główny księgowy. W skład działu gospodarczego

wchodzą następujące stanowiska:

konserwator, woźny, sprzątaczka, dozorca dzienno-nocny, kucharz, pomoc kuchenna,
pomoc nauczyciela.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, pedagog, psycholog,
logopeda, bibliotekarz, wychowawca
świetlicy, nauczyciel

30,95

25,78

4 138,42

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, specjalista ds. płac, pomoc
administracyjna, intendentka, woźna,
sprzątaczka, dozorca, konserwator,
kucharka, pomoc kuchenna, pomoc
nauczyciela

17,78

14,83

2 936,90

koszty działalności: 3 084 033,04 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 449 847,26 zł.

39) Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Łukaszewicza 7, 41-707 Ruda Śląska:
a)

struktura: w schemacie organizacyjnym szkoły zostały ujęte następujące piony:
dydaktyczno-wychowawczy, księgowość (stanowisko urzędnicze kierownicze), świetlicy
i stołówki, administracyjny (stanowiska urzędnicze) oraz gospodarczy (stanowiska obsługi).
Dyrektor

Szkoły

jest

przełożonym

wszystkich

pionów

zawartych

w

schemacie

organizacyjnym, a co za tym idzie wszystkich pracowników zatrudnionych w tych pionach,
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b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor
i nauczyciel,

47

38,27

3 747,48

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, starszy referent, księgowa,
inspektor bhp, woźna, konserwator,
dozorca, sprzątaczka, portier ,pomoc
nauczyciela

20

12,48

2 618,60

koszty działalności: 3 727 096,97 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 568 389,97 zł.

40) Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Wyzwolenia 11, 41-707 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor i jest on przełożonym wszystkich pionów zawartych
w schemacie organizacyjnym, a co za tym idzie wszystkich pracowników. W strukturze
organizacyjnej szkoły zostały wyodrębnione następujące piony, w skład których wchodzą
poszczególni pracownicy: wicedyrektor (pracownicy pedagogiczni, tj. nauczyciele,
wychowawcy

świetlicy,

pedagog,

psycholog,

bibliotekarz,

nauczyciel

przedszkola,

logopeda), główny księgowy, administracja (pracownicy sekretariatu, tj. sekretarz szkoły
referent),

obsługa

(pracownicy

obsługi

szkoły

i

przedszkola,

stołówki

szkolnej,

tj. sprzątaczka, woźna, dozorca, robotnik gospodarczy, pomoc nauczyciela, intendent,
pomoc kuchenna), inspektor ochrony danych. Organ Szkoły w strukturze stanowi Rada
Rodziców i Samorząd Uczniowski,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, pedagog, psycholog,
nauczyciele

47,13

34,27

3 574,17

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, IOD, księgowy, referent,
sekretarz szkoły, woźna, sprzątaczka,
dozorca, robotnik gospodarczy, pomoc
kuchenna, intendent, pomoc
nauczyciela

21,92

15,05

2 998,21

koszty działalności: 3 235 035,97 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 728 917,72 zł.
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41) Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Tunkla 125, 41-707 Ruda Śląska:
a)

struktura: dyrektor szkoły jest bezpośrednim przełożonym dla zatrudnionych w szkole
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Kieruje działalnością szkoły,
reprezentuje ją

na zewnątrz i pełni funkcję organu nadzoru pedagogicznego. W skład

kierownictwa szkoły wchodzą: dyrektor szkoły i wicedyrektor. Pracownicy Szkoły zajmują
następujące stanowiska pracy: nauczyciele, nauczyciele wspomagający, wychowawca
świetlicy, pedagog, psycholog, bibliotekarz, logopeda, główny księgowy, samodzielny
referent, pomoc administracyjna, specjalista ds. bhp, pomoc nauczyciela, dozorca,
konserwator, woźna, sprzątaczka, opiekun dzieci przy przejściu. W skład organu szkoły
wchodzi również Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele

49

32,15

4 755,02

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, sam. referent, specjalista
ds. bhp, pomoc administracyjna, pomoc
nauczyciela, woźna, pomoc kuchenna,
portier, sprzątaczka, dozorca, opiekun
dzieci przy przejściu przez jezdnię

21

11,88

2 978,44

koszty działalności: 3 062 402,00 zł.
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 173 161,12 zł.

42) Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Ratowników 15, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością szkoły kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora, innych
pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im zadań. Organami szkoły
są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców. W strukturze
organizacyjnej szkoły wyodrębniony został pion dydaktyczno-wychowawczy (nauczyciele,
logopeda, bibliotekarz, psycholog, pedagog, wychowawca świetlicy) gdzie zlecony przez
dyrektora nadzór wykonuje wicedyrektor, oraz pion administracyjno-gospodarczy to główna
księgowa, sekretarz, obsługa szkoły (woźna, sprzątaczki, konserwator, dozorcy, intendent,
kucharka, pomoc kuchenna). Pracownicy administracyjni i obsługi podlegają bezpośrednio
dyrektorowi.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele, pedagog,
psycholog, wychowawca w świetlicy

38

28,31

5 014,61

Stanowiska niepedagogiczne: główna
księgowa, sekretarz, intendent, pomoc
administracyjna, woźna, sprzątaczki,
kucharka, pomoc kuchenna, robotnik
gospodarczy, dozorcy

16

13,72

3 722,82

koszty działalności: 3 185 391,69 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 201 988,57 zł.

43) Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. 11-Listopada 15, 41-705 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor i jest on przełożonym wszystkich pracowników.
W skład kierownictwa szkoły oprócz dyrektora wchodzi wicedyrektor, który sprawuje nadzór
nad nauczycielami, bibliotekarzem, psychologiem, pedagogiem oraz główny księgowy. Inne
stanowiska pracy, które przedstawia schemat organizacyjny szkoły to pracownicy
sekretariatu (sekretarz i pomoc administracyjna), pracownicy obsługi szkoły (sprzątaczka,
woźna, dozorca, konserwator), pracownicy stołówki szkolnej (intendent, pomoc kuchenna,
kucharka). Organ szkoły stanowi Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, pedagog, psycholog,
nauczyciele

27,66

24,79

3 854,36

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, sekretarz szkoły, pomoc
administracyjna, specjalista ds. BHP,
woźna, sprzątaczka, dozorca,
konserwator, pomoc kuchenna,
kucharka

16,27

12,86

3 424,01*

koszty działalności: 2 731 373,61 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 264 770,71 zł.

44) Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Ks. Lexa 3, 41-706 Ruda Śląska:
a)

struktura: strukturę organizacyjną szkoły tworzą organy szkoły tj. Dyrektor, Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, zespół kierowniczy tj. dyrektor,
wicedyrektorzy, kierownik świetlicy, główny księgowy, oraz poszczególne stanowiska pracy
tj. nauczyciele w tym bibliotekarze i wychowawcy świetlicy, pedagog, psycholog, logopeda,
nauczyciel wspomagający, samodzielny referent ds. kadrowych, starszy referent, specjalista
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ds. BHP, zastępca głównego księgowego, sekretarz szkoły, pomoc nauczyciela, pomoc
kuchenna, woźna, konserwator urządzeń i maszyn, sprzątaczka, konserwator, dozorca,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, kierownik świetlicy,
wychowawca świetlicy, bibliotekarz,
nauczyciel, pedagog, logopeda,
psycholog

73,33

65,38

3 858,48

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, z-ca głównego księgowego,
samodzielny referent, specjalista ds.
bhp, sekretarz szkoły, sprzątaczka,
woźna, dozorca, konserwator,
konserwator maszyn i urządzeń,
kucharz, pomoc kuchenna, intendent,
pomoc nauczyciela, pomoc biurowa

30,87

24,93

3 790,06

koszty działalności: 6 536 052,53 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 457 487,72 zł.

45) Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną szkoły, obok dyrektora
tworzą: wicedyrektor szkoły, pracownicy pedagogiczni, główny księgowy, inspektor,
pracownicy administracji i obsługi.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciel,
logopeda, psycholog, pedagog,
metodyk, bibliotekarz

49,75

45,74

3 936,59

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, inspektor RODO, sekretarz,
dozorca, sprzątaczka, konserwator,
intendent, kucharka, pomoc kuchenna,
pomoc nauczyciela

20,75

15,17

3 329,81*

koszty działalności: 4 438 806,83 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 861 434,81 zł.

46) Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Sprusa 4, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: organem prowadzącym jest Miasto. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje
Śląski Kurator Oświaty. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym dla zatrudnionych

85

w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor kieruje
działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz i pełni funkcję organu nadzoru
pedagogicznego. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski. Pracownicy szkoły zajmują następujące stanowiska pracy:
nauczyciele, wychowawca świetlicy, pedagog, psycholog, bibliotekarz, logopeda, główny
księgowy, księgowy, dozorca, konserwator, woźna, sprzątaczka. W skład kierownictwa
szkoły wchodzą: dyrektor szkoły i wicedyrektor,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele

33

24,17

4
573,41

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, księgowy, sekretarka,
konserwator, dozorcy, sprzątaczki,
woźna, intendent, kucharka, pomoc
kuchenna

14

11,73

3 508,06

koszty działalności: 2 358 930,00 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 692 001,00 zł.

47) Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Chryzantem 10, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor i jest on przełożonym wszystkich komórek
organizacyjnych zawartych w schemacie organizacyjnym w skład którego wchodzą wszyscy
pracownicy. Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły. W ramach szkoły
zostały wyodrębnione niżej wymienione komórki: dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele,
bibliotekarz, psycholog, sekretarz szkoły, starszy referent, sekretarka, główny księgowy,
zastępca głównego księgowego, pracownicy obsługi (sprzątaczki, robotnik gospodarczy,
woźna, dozorcy), pracownicy kuchni (intendent, kucharki, pomoce kuchenne). Organ szkoły
stanowi również Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele, pedagog,
psycholog, wychowawca świetlica,
bibliotekarz

71

67,99

4 121,32

Stanowiska niepedagogiczne: główna
księgowa, zastępca głównego

28

25,26

3 557,97
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księgowego, starszy referent,
sekretarz, sekretarka, obsługa
c)

koszty działalności: 7 263 109,97 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 976 502,45 zł.

48) Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna, ul. Magazynowa 35a, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: dyrektor jest osobą zarządzającą i sprawującą nadzór nad jednostką.
W schemacie organizacyjnym zostały wymienione następujące komórki: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele, główny księgowy, pracownicy administracji (referent, inspektor
ochrony danych, specjalista ds. BHP), pracownicy obsługi (intendent, konserwator,
kucharka, pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela, robotnik gospodarczy, sprzątaczka,
woźna),

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele

34

30,63

4
777,20

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, referent, inspektor RODO,
specjalista ds. BHP, intendent,
konserwator, kucharka, pomoc
kuchenna, pomoc nauczyciela,
robotnicy gospodarczy, sprzątaczki,
woźna

19

13,14

3 289,10

koszty działalności: 3 901 509,48 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 362 851,68 zł.

49) Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Bytomska 45, 41-704 Ruda Śląska:
a)

struktura: pracą szkoły kieruje dyrektor jest on przełożonym wszystkich działów zawartych
w schemacie organizacyjnym: wicedyrektor, nauczyciele, administracja, obsługa, główny
księgowy, sekretariat. W skład poszczególnych działów wchodzą następujące stanowiska:
nauczyciele (nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkolni, nauczyciele w świetlicy,
psycholog, pedagog, logopeda); administracja (główny księgowy, referent, pomoc biurowa);
obsługa (pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa, woźny, konserwator, dozorca, sprzątaczka,
intendent, kucharka, pomoc kuchenna),

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
według osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
według
etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele, logopeda,
pedagog

53

32,64

3 557,03

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, referent, pomoc biurowa,
pomoc nauczyciela, sprzątaczka,
konserwator, dozorca, woźny, woźna
oddziałowa, intendent, kucharka,
pomoc kuchenna

20

14,16

3 556,00*

koszty działalności: 3 257 485,40 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 710 829,68 zł.

50) Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Joanny 13, 41-703 Ruda Śląska:
a)

struktura: Szkoła Podstawowa nr 40 funkcjonuje w dwóch budynkach na ulicy Joanny 13
i Bytomskiej 1. W roku 2017 uchwałą Rady Miasta w strukturę organizacyjną Szkoły
Podstawowej włączono Gimnazjum nr 5. Organami Szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców, i Samorząd Uczniowski. Strukturę organizacyjną szkoły tworzą następujące
stanowiska pracy: dyrektor, zastępcy

dyrektora, kierownik świetlicy, pracownicy

pedagogiczni, pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi. Podziału zadań pomiędzy
poszczególne stanowiska dokonuje dyrektor. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określają zakresy czynności.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciele,
dyrektor, z-ca dyrektora, kierownik
świetlicy

69

55,81

3 915,31

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, z-ca głównego księgowego,
księgowa, st. referent, sekretarz
szkoły, sekretarka, obsługa

46

31,77

3 452,29*

koszty działalności: 6 588 543,18 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 5 368 984,55 zł.

51) Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Gierałtowskiego 15, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: organami Szkoły Podstawowej nr 41 są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców, Samorząd Uczniowski. Strukturę organizacyjną szkoły tworzą następujące
stanowiska

pracy:

dyrektor,

wicedyrektor,

pracownicy

pedagogiczni,

pracownicy

administracyjni (główny księgowy, sekretarka szkoły, pomoc biurowa), pracownicy obsługi
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(intendentka, woźny, sprzątaczki, konserwator, kucharka, pomoc kuchenna, dozorcy).
Dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Wicedyrektor podlega
bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Pracownicy pedagogiczni podlegają bezpośrednio
dyrektorowi szkoły oraz wicedyrektorowi w zakresie jego obowiązków. Pracownicy
administracji i obsługi zatrudnieni w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają
bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele,
wychowawcy świetlicy, bibliotekarze,
pedagog, psycholog, logopeda

58

40,96

2 410,40

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, referent, sekretarka, pomoc
nauczyciela, pomoc biurowa,
intendent, sprzątaczki, specjalista BHP,
woźna, dozorcy, konserwator,
kucharka, pomoce kuchenne

22

16,43

2 949,89

koszty działalności: 3 816 601,96 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 229 568,01 zł.

52) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Niedurnego 125, 41-708 Ruda Śląska:
a)

struktura: na czele placówki stoi dyrektor. Ponadto w placówce wyróżnia się stanowiska
kierownicze, takie jak: zastępca dyrektora i główny księgowy, stanowiska pedagogiczne,
administracyjno-biurowe oraz obsługi.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel, wicedyrektor

31

24,09

4 007,63

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, referent, specjalista ds. bhp,
samodzielny referent, sprzątaczka,
woźna, robotnik gospodarczy, pomoc
biurowa, intendent, kucharz, pomoc
kuchenna

24

18,89

3 247,95

koszty działalności: 2 839 735,85 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 268 396,65 zł.
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53) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Kaczmarka 9, 41-706 Ruda Śląska:
a)

struktura: w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej wchodzą: Szkoła
Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego, realizująca zadania wynikające ze statutu
szkoły oraz Miejskie Przedszkole nr 36 im. Juliusza Słowackiego, realizujące zadania
wynikające ze statutu przedszkola. Pracą ZS-P2 kieruje dyrektor, który w stosunku
do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu KP. W razie nieobecności dyrektora
zastępuje go wicedyrektor. W skład zespołu wchodzą następujące organy, komórki
organizacyjne i stanowiska pracy: Dyrektor, Wicedyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców, Samorząd Uczniowski, Administracja, Obsługa, Organy ZS-P2. Dyrektor, który
kieruje zespołem i reprezentuje go na zewnątrz,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciel,
psycholog, pedagog, psycholog,
wychowawca świetlicy, terapeuta
pedagog, oligofrenopedagog,
tyflopedagog

44

39,60

3 545,03

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, sekretarz szkoły, pomoc
biurowa, kucharz, pomoc kucharza,
woźna, woźna oddziałowa, pomoc
nauczyciela, konserwator, sprzątaczka,
szatniarka, dozorca, robotnik
gospodarczy

26

21,63

3 524,40

koszty działalności: 4 185 837,92 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 325 591,83 zł.

54) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Główna 40, 41-711 Ruda Śląska:
a)

struktura: w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

nr 3 wchodzą następujące komórki

organizacyjne i stanowiska pracy: Dyrektor, Wicedyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców,

samorząd

Uczniowski,

administracja,

obsługa.

W

ramach

komórek

organizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 utworzono następujące stanowiska:
nauczyciele,

psycholog,

pedagog,

bibliotekarz,

administracja,

główny

księgowy,

samodzielny referent, pomoc administracyjna, obsługa, pomoc nauczyciela, woźna
oddziałowa, woźna, opiekun dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły, sprzątaczki,
intendent, kucharka, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy, dozorca. Zadania dyrektora
zespołu określa statut szkoły i przedszkola. Dyrektor w stosunku do pracowników jest
pracodawcą w rozumieniu KP. Wicedyrektor jest współorganizatorem całokształtu
działalności wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły. Sprawuje nadzór
pedagogiczny nad nauczycielami. Szczegółowe zadania wicedyrektora sprecyzowane są
w zakresie obowiązków. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor,
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b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciel

49

45,29

3 502,87

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, księgowy, referent,
sekretarka, pomoc nauczyciela, opiekun
dzieci i młodzieży w czasie przewozu
do i ze szkoły, sprzątaczka, woźna,
kucharka, pomoc kuchenna, intendent,
konserwator, opiekun dzieci w drodze
do i ze szkoły

31

24,25

3 747,21*

koszty działalności:4 334 271,56 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 983 815,18 zł.

55) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Mickiewicza 15, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: organami szkoły są Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd
Uczniowski. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją
na zewnątrz i pełni funkcję organu nadzoru pedagogicznego. Wicedyrektor jest
współorganizatorem całokształtu działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i profilaktycznej szkoły. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciel,
psycholog

44

37,25

3 868,93

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, sekretarka, pomoc
nauczyciela, opiekun dzieci
i młodzieży w czasie przewozu
do i ze szkoły, sprzątaczka, woźna,
kucharka, pomoc kuchenna, intendent,
konserwator, robotnik gospodarczy

11

10,25

3 610,43

koszty działalności: 3 474 727,18 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 518 787,36 zł.

56) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Jankowskiego 22, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: w skład struktury organizacyjnej wchodzą: dyrektor, kierownik gospodarczy,
sekretarz, wicedyrektor, samodzielny referent, pracownik gospodarczy, sprzątaczki, woźna,
nauczyciele, kucharka, pomoc kuchenna, intendent. Dyrektor jest przełożonym dla
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zatrudnionych w szkole nauczycieli

i pracowników niebędących nauczycielami. Kieruje

działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz i pełni funkcję organu nadzoru
pedagogicznego.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
zastępca dyrektora, nauczyciel
Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, samodzielny referent,
sekretarka, kierownik gospodarczy,
sprzątaczka, kucharka, pomoc
kuchenna, intendent, robotnik
gospodarczy, woźna

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

53

46,1

5 069,211

19,25

14,5

3 408,95

koszty działalności: 3 897 238,25 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 850 454,84 zł.

57) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska:
a)

struktura: całokształtem działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana
Pawła II w Rudzie Śląskiej kieruje - dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność
przed Prezydentem Miasta Ruda Śląska. Dyrektor kieruje działalnością szkoły, przy pomocy
wicedyrektora szkoły, innych pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych
im zadań oraz Rady Rodziców w zakresie jej kompetencji. W czasie nieobecności dyrektora,
szkołą kieruje wicedyrektor szkoły. Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników
szkoły w rozumieniu Kodeksu Pracy. W skład szkoły wchodzą następujące komórki
organizacyjne i stanowiska pracy: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, psycholog szkolny,
pedagog szkolny, biblioteka szkolna, administracja oraz obsługa,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej
płacy brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciel,
psycholog, pedagog, bibliotekarz

65

60,37

3 825,79

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, inspektor RODO, sekretarz
szkoły, pomoc administracyjna,
dozorcy, sprzątaczki

19

16,67

3 184,35

koszty działalności:5 480 444,18 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 4 586 680,89 zł.
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58) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orzegowska 25, 41-704 Ruda Śląska:
a)

struktura: organami szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna (pracownicy pedagogiczni),
Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą następujące
stanowiska pracy: stanowiska dydaktyczne, stanowiska administracyjne. Kadrę kierowniczą
szkoły stanowią: dyrektor szkoły, główny księgowy. Dyrektorowi szkoły podlegają
bezpośrednio: nauczyciele, bibliotekarze, pedagog, psycholog, główny księgowy, sekretarz,
kierownik gospodarczy. Głównemu księgowemu bezpośrednio podlega: specjalista ds. płac.
Sekretarzowi bezpośrednio podlega: starszy referent. Kierownikowi gospodarczemu
bezpośrednio podlega: sprzątaczki, woźny, konserwatorzy, robotnik gospodarczy.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel, psycholog, bibliotekarz
Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, specjalista ds. płac, starszy
referent, sekretarz, kierownik
gospodarczy, sprzątaczka, woźny,
konserwator, robotnik gospodarczy,
pomoc kuchenna
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

35

31,60

3 689,23

19,08

15,40

3 761,33

koszty działalności:3 294 644,26 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 785 168,85 zł.

59) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: organami szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd
Uczniowski.

W

strukturze

organizacyjnej

szkoły

wyodrębniamy

Pion

dydaktyczno

-wychowawczy (wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, pedagog, psycholog,
biblioteka, nauczyciele i wychowawcy) oraz Pion administracyjno-ekonomiczny (główny
księgowy, kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły, pracownicy obsługi). Dyrektor jest
przełożonym dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących
nauczycielami. Kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, kierownik kształcenia
zawodowego, nauczyciel, psycholog,
pedagog bibliotekarz

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób
26

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów
24,57

Wysokość
średniej płacy
brutto
4 639,91
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Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, informatyk, kierownik
gospodarczy, sekretarz, woźna,
sprzątaczka, dozorca, konserwator,
robotnik gospodarczy
c)

18

15,01

3 192,96*

koszty działalności: 2 739 569,57 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 389 027,38 zł.

60) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska:
a)

struktura: strukturę organizacyjną szkoły tworzą następujące stanowiska: dyrektor szkoły,
wicedyrektor szkoły, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele (grono pedagogiczne),
główny księgowy, sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy, samodzielny referent, starszy
referent, starszy informatyk, inspektor ds. bhp, inspektor ochrony danych, woźny,
sprzątaczki, dozorcy, pracownicy gospodarczy, elektryk. Organami szkoły są: Dyrektor, Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciel,
psycholog

54

44,53

4 012,17

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, samodzielny referent,
starszy referent, starszy informatyk,
inspektor ds. bhp, kierownik
gospodarczy, sekretarz szkoły, woźna,
sprzątaczka, robotnik gospodarczy,
elektryk, dozorca

21

16,19

3 351,33

koszty działalności: 4 230 803,36 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 353 067,67 zł.

61) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski wchodzą:
Technikum Nr 4, Branżowa Szkoła I stopnia nr 4; Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Branżowej Szkole I stopnia nr 4. Organami Zespołu są: Dyrektor; Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców, Samorząd Uczniowski. W Zespole Szkół działa jedna Rada Pedagogiczna, jedna
Rada Rodziców oraz jeden Samorząd Uczniowski.

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
zastępca dyrektora, nauczyciel,
psycholog, pedagog, kierownik
praktyk, bibliotekarz
Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, inspektor ochrony danych
samodzielny referent, kierownik
gospodarczy, pomoc administracyjna,
konserwator, woźny, sprzątaczka
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

50,58

40,65

4 549,84

13,5

11,74

3 459,88

koszty działalności: 3 656 815,98 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 279 419,08 zł.

62) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Planty Kowalskiego 3, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie
Śląskiej wchodzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska realizujące stałe
wyznaczone przez dyrektora zadania określone w strukturze organizacyjnej szkoły.
Dyrektor szkoły - powołany zgodnie z przepisami prawa oświatowego wykonuje nadzór oraz
obowiązki i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz
statutu szkoły. Bezpośrednio podlega dyrektorowi: wicedyrektor, kierownik szkolenia
praktycznego, nauczyciele, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców, główny
księgowy, sekretarz szkoły, specjalista ds. bhp, pomoc administracyjno-biurowa, kierownik
gospodarczy. Bezpośrednio kierownikowi podlega woźny, konserwator, sprzątaczka,
dozorca,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciel

41

30,10

4 009,87

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, bhp, kierownik gospodarczy,
sekretarz szkoły, pomoc
administracyjno-biurowa, woźna,
konserwator, sprzątaczka, dozorca

20

16,25

2 586,68

koszty działalności: 3 297 413,58 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 849 973,87 zł.

63) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Kałusa 3, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: działalnością placówki kieruje dyrektor szkoły, który reprezentuje jednostkę
we wszystkich sprawach oraz odpowiada przed Prezydentem Miasta. Pod nieobecność
dyrektora szkoły zastępstwo pełni wicedyrektor, który posiada stosowne upoważnienie.
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W ramach struktury organizacyjnej szkoły wyróżnia się trzy grupy zawodowe – nauczyciele,
administracja

i

pracownicy

obsługi.

Bezpośrednio

dyrektorowi

szkoły

podlegają;

Wicedyrektor, główny księgowy i inspektor RODO (schemat organizacyjny w załączeniu).
Do grupy nauczycieli zalicza się stanowiska -

kierownika praktycznego, nauczyciela,

pedagoga, psychologa, bibliotekarza. Grupa administracyjna to: stanowiska urzędnicze
kierownicze – czyli Główny Księgowy i Inspektor RODO, oraz stanowiska urzędniczeKierownik gospodarczy, informatyk, specjalista BHP oraz referenci. Do grupy stanowisk
obsługi szkoły zalicza się – woźnych, portierów, szatniarza, konserwatorów i sprzątaczki.
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)
Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel, psycholog, pedagog
Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, inspektor RODO, starszy
referent, informatyk, specjalista bhp,
kierownik gospodarczy, woźny,
portier, szatniarz, konserwator,
sprzątaczka

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

45,58

41,54

4 469,81

21,25

18,23

3 459,05

koszty działalności: 4 170 620,57 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 739 555,41 zł.

64) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych, ul. Bujoczka 2, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: organami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. W Zespole Szkół
działa jedna wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły
i reprezentuje ją na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny. W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej zatrudnieni są pracownicy
administracji i obsługi. Stanowiska główny księgowy, inspektor ochrony danych osobowych,
kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
Natomiast pracownicy obsługi tj. woźna, sprzątaczka, konserwator, palacz c.o., dozorca,
pracownik gospodarczy podlegają bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu.
Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły,
utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków
tych pracowników ustala dyrektor szkoły,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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c)
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

d)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne: nauczyciel,
psycholog, pedagog

30

26,88

4 271,86

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, inspektor RODO, sekretarz,
kierownik gospodarczy, woźna,
sprzątaczki, dozorca, palacze,
konserwator, pracownik gospodarczy

18,92

16,11

3 613,31

koszty działalności:3 137 979,48 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 803 725,00 zł.

65) Zespół Szkół nr 5 ul. Jankowskiego 2, 41-710 Ruda Śląska:
a)

struktura: w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej struktura organizacyjna jednostki jest
następująca: dyrektor – kierownik zakładu i podlegający pracownicy, kierownik szkolenia
praktycznego, księgowa, nauczyciele, pracownicy administracji, pracownicy obsługi,

b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
nauczyciel, psycholog, pedagog,
bibliotekarz

39

30,43

4 686,52

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, specjalista ds. kadr i płac,
specjalista ds. bhp, samodzielny
referent, sprzątaczka, dozorca,
konserwator, starsza woźna,
intendent, kucharz, portier

20

15,25

3 596,12

koszty działalności: 3 498 402,10 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 655 712,88 zł.

66) Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, ul. Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska:
a)

struktura: w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia osobą zarządzającą i sprawującą nadzór
jest dyrektor. Oprócz dyrektora w strukturze występują następujące stanowiska:
wicedyrektorzy
(odpowiadają

(zastępujący
za

dyrektora

przekazywanie

podczas

informacji

nieobecności),

dyrektora

kierownicy

nauczycielom

danej

sekcji
sekcji

za informowanie dyrektora o wszystkich wydarzeniach, konkursach oraz imprezach,
w których biorą udział uczniowie), główny księgowy, nauczyciele, pion pracowników
administracyjnych, pion pracowników obsługi,
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b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciel, kierownik
sekcji

72,23

54,26

3 421,44

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, inspektor RODO,
samodzielny referent, sekretarz,
pomoc administracyjna, stroicielkorektor instrumentów, portier,
pracownik gospodarczy, sprzątaczka

13,48

12,03

3 297,19

koszty działalności: 4 102 316,78 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 730 874,56 zł.

67) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: Strukturę organizacyjną placówki tworzą następujące stanowiska pracy: dyrektor,
wicedyrektor,

główny

księgowy,

samodzielny

referent,

sekretarka,

pracownicy

niepedagogiczni (administracja i obsługa), pracownicy pedagogiczni - nauczyciele, kierujący
formami stałymi i realizujący imprezy. Organami placówki są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna
(pracownicy pedagogiczni), Rada Rodziców, Samorząd Wychowanków,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
zastępca dyrektora, nauczyciel

25,33

17,17

5 516,95

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy samodzielny referent,
inspektor ochrony danych, inspektor
bhp, sekretarka, pomoc nauczyciela,
konserwator, sprzątaczka, woźny,
szatniarz, operator sprzętu audio,
robotnik gospodarczy

13,13

10,45

3 348,75

koszty działalności: 1 484 826,93 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 320 295,61 zł.

68) Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Orzegowska 25, 41-704 Ruda Śląska:
a)

struktura: całokształtem działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego kieruje - zgodnie
z zasadą jednoosobowego kierownictwa - dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność
przed Prezydentem Miasta Ruda Śląska. Dyrektor kieruje działalnością CKU przy pomocy
swojego zastępcy i kierownika form pozaszkolnych. Podczas nieobecności dyrektora
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kierownictwo sprawuje zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania
i kompetencje Dyrektora. W CKU utworzona jest następująca komórka organizacyjna:
Ośrodek Doradztwa Zawodowego. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
wyróżniamy następujące pedagogiczne stanowiska pracy: nauczyciele, psycholog, pedagog,
bibliotekarz – mogą oni tworzyć również zespoły przedmiotowe. Wszyscy pracownicy
pedagogiczni zatrudnieni w CKU tworzą Redę Pedagogiczną. W placówce wyróżnia się też
następujące stanowiska pracy: kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły, główny księgowy,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne: dyrektor,
v-ce dyrektor, kierownik form
pozaszkolnych, nauczyciel, psycholog,
pedagog, doradca zawodowy,
bibliotekarz

27,92

19,21

4 013,00

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, kierownik gospodarczy,
sekretarz szkoły, konserwator, woźna,
sprzątaczka

10,92

9,17

3 752,50

koszty działalności: 2 138 775,00 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 752 180,57 zł.

69) Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda
Śląska:
a)

struktura: organami Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą w Rudzie Śląskiej są: Dyrektor Zespołu, Rada Pedagogiczna. Całokształtem
działalności

Placówki

kieruje

Dyrektor

i

ponosi

za

nią

pełną

odpowiedzialność

przed Prezydentem Miasta Ruda Śląska. Dyrektor kieruje działalnością Centrum przy pomocy
swoich zastępców. Podczas nieobecności dyrektora kierownictwo sprawuje zastępca. Zakres
zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. W skład CKPiDZ wchodzą
następujące jednostki organizacyjne: warsztat nr 1,2,3 i 4, Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego. Pracą Warsztatu kieruje kierownik warsztatu szkolnego,
któremu bezpośrednio podlegają: nauczyciele uczący w ramach warsztatu oraz pracownicy
administracji i obsługi danego warsztatu. Pracą Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego

kieruje

wicedyrektor

CKPiDZ.

Drugiemu

wicedyrektorowi

podlegają

nauczyciele kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
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Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne:
nauczyciele, pedagog szkolny,
kierownicy warsztatów

61,51

43,52

5 008,72

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, inspektor ochrony danych,
starszy referent, referent, kierownik
gospodarczy, intendent, pomoc
administracyjna, kucharz, robotnik
gospodarczy, magazynier, sprzątaczka,
sekretarz szkoły

21,92

22,38

3 250,21

koszty działalności: 4 546 592,37 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 3 880 323,97 zł.

70) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Chrobrego 6, 41-705 Ruda Śląska:
a)

struktura: całokształtem działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - dyrektor i ponosi za nią pełną
odpowiedzialność przed Prezydentem Miasta Ruda Śląska. Dyrektor kieruje działalnością
Poradni przy pomocy swoich zastępców. Podczas nieobecności dyrektora kierownictwo
sprawuje zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje
Dyrektora. W Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej mogą być tworzone komórki

organizacyjne. Wyróżniamy: dział opieki nad dzieckiem najmłodszym, dział pomocy
dydaktycznej

i

wychowawczej

dla

dzieci

szkół

podstawowych,

dział

szkół

ponadpodstawowych i doradztwa zawodowego, dział logopedyczny, wiodący Ośrodek
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy – utworzony na mocy odrębnych przepisów,
dział administracyjny, dział obsługi,
b)

zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:
Grupy zawodowe
(stanowiska)

c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska pedagogiczne: psycholog,
pedagog, logopeda

30,17

26,64

5 377,68

Stanowiska niepedagogiczne: główny
księgowy, referent, sekretarz szkoły,
sprzątaczka, robotnik gospodarczy

7

5,92

3 434,95*

koszty działalności: 2 596 244,55 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 2 202 513,25 zł.

71) Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej, ul. 1 Maja 286, 41-710 Ruda Śląska:
a) struktura: Ośrodkiem kieruje dyrektor. Strukturę organizacyjną obok dyrektora tworzą:
główny księgowy, starsza księgowa, starszy inspektor do spraw pracowniczych, opiekunowie
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pielęgniarki, obsługa (kucharze, pomoce kuchenne, pokojowe, magazynierki, robotnicy
gospodarczy),
b) zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska urzędnicze: kierownicze:
dyrektor, główny księgowy

2

1,25

7 082,50

Stanowiska urzędnicze: starszy
księgowy, starszy inspektor

2

0,75

3 637,00

37

33,19

2 420,26

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
opiekun, pielęgniarka, pokojowa,
kucharz, pomoc kuchenna,
magazynier, robotnik gospodarczy
c)

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

koszty działalności: 1 899 546,64 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 1 519 155,88 zł.

72) Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej, ul. Kościelna 35, 41-700 Ruda Śląska:
a)

struktura: Ośrodkiem kieruje dyrektor. Zatrudnieni w żłobku

pracownicy zajmują:

stanowiska kierownicze urzędnicze (dyrektor, główny księgowy), urzędnicze (inspektor,
podinspektor), pomocnicze i obsługi (opiekun, położna, pokojowa, kucharka, pomoc
kuchenna, robotnik gospodarczy),
b) zatrudnienie oraz wysokość średniej płacy w roku 2018, z podziałem na poszczególne grupy
zawodowe:

Grupy zawodowe

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg osób

Przeciętny
stan
zatrudnienia
wg etatów

Wysokość
średniej płacy
brutto

Stanowiska urzędnicze kierownicze:
dyrektor, główny księgowy

2

2

5 895,02

Stanowiska urzędnicze: inspektor,
podinspektor

2

2

2 984,38

Stanowiska pomocnicze i obsługi:
opiekun, pielęgniarka, pokojowa,
kucharz, pomoc kuchenna,
magazynier, robotnik gospodarczy

15,75

15,25

2 383,66

c) koszty działalności: 1 042 041,84 zł
w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia: 879 731,75 zł.
Uwaga:
dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia zostały przedstawione w oparciu o informacje
dostarczone przez dyrektorów/kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Kwoty oznaczone
„*” są przeliczone do pełnego wymiaru czasu pracy (etatu).
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8.

Spółki z własnościowym udziałem miasta.
Miasto Ruda Śląska posiada udziały i akcje w 13 spółkach prawa handlowego, z czego:
•

100% udziałów ma w sześciu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:
− Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (KRS 48747),
− Miejskie

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Mieszkaniowej

Towarzystwo

Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 17326),
− Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 346868),
− Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 252866),
− Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 210501),
− Śląskie Media Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 111910),
•

udział większościowy w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:
− Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
(KRS 214290),
− Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 73413),

•

udział mniejszościowy w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:
− Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowskich Górach (KRS 13307),
− Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (KRS
24919),
− Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS 70959),

•

akcjonariat mniejszościowy w dwóch spółkach akcyjnych:
− Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie (KRS 145278),
− Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS 42922).

1)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 13,
41-709 Ruda Śląska.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało zarejestrowane 1 października 1993 r.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 25 719 500,00 zł (udział 100%). Do podstawowego
przedmiotu działania Spółki należy: działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
utrzymanie i konserwacja urządzeń infrastruktury wodociągowej, działalność w zakresie
odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Zadaniem Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia
w wodę, usuwania i odprowadzania ścieków komunalnych zgodnie z ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
a)

struktura organizacyjna: działalnością spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest jednocześnie
Dyrektorem Generalnym. Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad: Biurem
Zarządu, Działem Kadr i Płac, Biurem Obsługi Klienta, Działem Obsługi Informatycznej,
Działem Rozwoju, Sekcją ds. Informacji o terenie, Zespołem ds. kontrolingu i analiz

102

ekonomicznych, Zespołem ds. prawno–organizacyjnych, Zespołem ds. BHP ppoż i OC,
Pełnomocnikiem ds. zarządzania jakością, Administratorem bezpieczeństwa danych
osobowych, Sekretariatem. Prezes

Zarządu, za pośrednictwem Wiceprezesa Zarządu

ds. Technicznych sprawuje nadzór nad Dyrektorem ds. Technicznych, któremu podlegają
działy: Dział Techniczno–Inwestycyjny, Dział Oczyszczania Ścieków, Dział Ochrony
Środowiska, Sekcja ds. Obsługi Nieruchomości, Sekcja ds. Gospodarki Magazynowej, Zespół
ds.

Szkód

Górniczych,

Zespół

Inspektorów

Nadzoru,

a

także

nad

Dyrektorem

ds. Eksploatacyjnych, któremu podlegają działy: Pogotowie Techniczne, Dział Sieci
Wodociągowej, Dział Sieci Kanalizacyjnej, Dział Utrzymania Ruchu, Dział Opomiarowania,
Kontroli i Monitorowania Sieci, Dział Transportu, Sekcja Ogólnobudowlana. Ponadto Prezes
Zarządu za pośrednictwem głównego księgowego sprawuje nadzór nad Działem Finansowo –
Księgowym oraz Sekcją ds. Sprzedaży,
b)

przeciętny stan zatrudnienia za 2018r.: 335,80 osób (334,70 etatów),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
− Koszty działalności operacyjnej:
w tym wynagrodzenia:
− Pozostałe koszty operacyjne:
− Koszty finansowe:

d)

68 846 337,50 zł
19 835 987,24 zł
1 502 811,32 zł
187 940,30 zł,

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu:
Stanowiska umysłowe:
Dyrektor, Główny Księgowy

12 667,99

Nadzór (specjaliści, kierownicy, koordynatorzy, mistrzowie)

6 434,78

Administracja

3 928,77

Stanowiska fizyczne:
Działy wiodące (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, opomiarowanie
i odczyty, pogotowie techniczne)

4 161,87

Oczyszczalnie ścieków

3 995,28

Działy pomocnicze (utrzymanie ruchu, transport, obsługa nieruchomości,
gospodarka magazynowa)

3 725,57

− średnie wynagrodzenie na etat (bez wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej): 4 594,52 zł
− wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu:
Prezes: 28 437,06 zł (część stała)
Wiceprezes: 28 437,06 zł (część stała),
wypłata części zmiennej dla członków Zarządu za 2018 rok jest uzależniona od poziomu
realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% sumy wynagrodzenia stałego
za poprzedni rok obrotowy,

103

e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem Miasta,
przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej wymienionych,
w tym hipoteki:
Zobowiązania z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2018 r.

Lp.

Nazwa
funduszu

Kwota
udzielonej
pożyczki

Zadanie

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Górnej i ul.
WFOŚiGW
Na Piaski w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach

2.

WFOŚiGW

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej w
Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

Okres spłaty

od 15.01.2017r.
549 406,00
do 15.12.2021r.

Rodzaj zabezpieczenia
1. Gwarancja bankowa do wysokości 180.000,00 zł,
2. Przelew wierzytelności aktualnych i przyszłych
przysługujących PWiK wobec GSM "Nasz DOM",
3. Przelew wierzytelności z rachunku bankowego,
4. Oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji

131 064,00

od 31.07.2018r.
do 30.06.2022r.

Gwarancja bankowa do wysokosci 134.200,00 zł

Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją
WFOŚiGW sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ul. Pawła,
Starej w Rudzie Śląskiej - Chebziu

527 859,00

od 31.07.2018r.
do 30.06.2022r.

Gwarancja bankowa do wysokosci 540.400,00 zł

4.

Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją
WFOŚiGW sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ul. Ks.
Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach

od 31.01.2019r.
763 742,00
do 15.12.2023r.

5.

WFOŚiGW

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej,
Pawłowskiej i Kingi w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach

154 045,00

od 31.01.2019r.
do 15.12.2022r.

1. Gwarancja bankowa do wysokości 275.000,00 zł,
2. Przelew wierzytelności aktualnych i przyszłych
przysługujących PWiK wobec MGSM "Perspektywa"
3. Przelew wierzytelności z rachunku bankowego,
4. Oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji
Gwarancja bankowa do wysokosci 157.800,00 zł

Razem 2 126 116,00

f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych.
Nadzór przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych obejmuje m.in.:
− kontrolowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki,
− powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
− opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych
planów spółki,
− monitorowanie i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu, oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej

spółki

oraz

efektów

pracy

zarządu

wg

kryteriów

ukierunkowanych na wspieranie wzrostu wartości spółki,
− udzielanie zarządowi zgody lub opiniowanie działań skutkujących: zmianą stanu
majątkowego spółki, zaangażowaniem kapitałowym w innych spółkach (w tym w spółkach
zależnych), wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń majątkowych –
ponad ustalony limit,
− bieżącą współpracę z biegłym rewidentem i monitorowanie procesu przeprowadzania
audytu,
− ustalanie celów zarządczych dla członków zarządu,
− ustalanie wysokości części stałej i wynagrodzenia uzupełniającego dla członków zarządu
na podstawie Zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
Sprawozdania Rad Nadzorczych, obejmujące powyższe działania, przedstawiane są
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które zgodnie z treścią art. 231 § 1 Kodeksu
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spółek handlowych powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, tj. do dnia 30 czerwca.
2)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o., ul. 1.Maja 218, 41-710 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 8 084 000 zł (udział 100 % w kapitale zakładowym
Spółki). Data zarejestrowania Spółki: 30.06.1997 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki:
− zarządzanie budynkami stanowiącymi własności miasta Ruda Śląska, budynkami prywatnymi
w zarządzie oraz budynkami Skarbu Państwa,
− wykonywanie remontów i napraw, przeglądów technicznych i konserwacji budynków wraz
z ich wyposażeniem technicznym i instalacjami wewnętrznymi,
− realizacja inwestycji budowlanych związanych również z budownictwem socjalnym
− utrzymanie zieleni gminnej,
a)

struktura organizacyjna: Spółka dzieli się na trzy piony kompetencyjne: Prezesa Zarządu,
Wiceprezesa Zarządu ds. Eksploatacji oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Funduszy i Planowania
Inwestycji. Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad: Pełnomocnikiem ds. Systemu
Zarządzania Jakością DSZJ, Kontrolą Wewnętrzną, BHP, Administratorem Bezpieczeństwa
Informacji, Zespołem Prawnym, Dyrektorem ds. Obsługi Spółki, któremu podlega Zespół
Administracyjno–Organizacyjny, Zespół Zamówień Publicznych Umów i Analiz, Biuro
ds. Pracowniczych, Zespół Informatyczny, a także nad Głównym Księgowym, któremu
podlega Biuro Finansowo – Księgowe oraz nad Dyrektorem ds. Technicznych, któremu
podlega Biuro Inwestycji i Remontów. Wiceprezes Zarządu ds. Funduszy i Planowania
Inwestycji sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Biura Pozyskiwania Funduszy,
Rzecznika Prasowego, Dyrektora ds. Wspólnot. Dyrektorowi ds. Wspólnot podlegają: Biuro
Techniczne Wspólnot, Biuro Eksploatacji Wspólnot, Biuro Księgowości Wspólnot, Biuro
Windykacji Wspólnot, Informatyk, REW 1, REW 2, REW 3, REW 4, REW 5, REW 6. Wiceprezes
Zarządu ds. Eksploatacji sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Biura Windykacji
oraz Dyrektora ds. Eksploatacji i Zieleni. Dyrektorowi ds. Eksploatacji i Zieleni podlegają:
Biuro Eksploatacji, Biuro Utrzymania Zieleni, REB 1 BRYGADA 1, REB 2 BRYGADA 2, REB 3,
REB 4, REB 5, REB 6 BRYGADA 3,

b)

przeciętny stan zatrudnienia za 2018 r.: 182,06 osób (182,92 etatów),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
− koszty działalności operacyjnej: 23 419 029,55 zł,
w tym wynagrodzenia: 9 691 387,67 zł,
− pozostałe koszty operacyjne: 2 221 264,44 zł,
− koszty finansowe: 14 707,09 zł,

d)

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu):
− średnie wynagrodzenie na etat (bez wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej)
stanowiska nierobotnicze: 3 873,97 zł,
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− średnie wynagrodzenie na etat (bez wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej)
stanowiska robotnicze: 2 876,96 zł,
− wynagrodzenie miesięczne prezesa zarządu: 23 697,55 zł (część stała),
− wynagrodzenie miesięczne wiceprezesa zarządu: 23 697,55 zł (część stała),
− wynagrodzenie miesięczne wiceprezesa zarządu: 16 588,28 zł (część stała),
− wynagrodzenie zmienne za 2017 r. nie zostało przyznane,
e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki:
− kredyt obrotowy 458 000,00 zł, zabezpieczenia pożyczki: hipoteka na nieruchomości
spółki oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej, przyczyna zaciągnięcia kredytu:
sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej,

f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych.
Nadzór przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych obejmuje m.in.:
− kontrolowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki,
− powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
− opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych
planów spółki,
− monitorowanie i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu, oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej

spółki

oraz

efektów

pracy

zarządu

wg

kryteriów

ukierunkowanych na wspieranie wzrostu wartości spółki,
− udzielanie zarządowi zgody lub opiniowanie działań skutkujących: zmianą stanu
majątkowego spółki, zaangażowaniem kapitałowym w innych spółkach (w tym w spółkach
zależnych), wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń majątkowych –
ponad ustalony limit,
− bieżącą współpracę z biegłym rewidentem i monitorowanie procesu przeprowadzania
audytu,
− ustalanie celów zarządczych dla członków zarządu,
− ustalanie wysokości części stałej i wynagrodzenia uzupełniającego dla członków zarządu
na podstawie Zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
Sprawozdania Rad Nadzorczych, obejmujące powyższe działania, przedstawiane są
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które zgodnie z treścią art. 231 § 1 Kodeksu
spółek handlowych powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, tj. do dnia 30 czerwca.
3)

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. ul. W. Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 42 883 000,00 zł (udział 100%). Data zarejestrowania
Spółki: 25.01.2010 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki: działalność szpitali, praktyka

106

lekarska ogólna, praktyka lekarska specjalistyczna, praktyka pielęgniarek i położnych, pozostała
działalność w zakresie opieki zdrowotnej.
Statutowym celem Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń
medycznych w zakresie profilaktyki, leczenia, fizykoterapii, rehabilitacji i pielęgnacji –
całodobowo. Placówka udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie
odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
Personel Szpitala Miejskiego podejmie każde działanie służące zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia
lub przepisów odrębnych,.
a)

struktura organizacyjna: organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza,
Zarząd. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór
nad działalnością: Biura Prawnego, Działu Zamówień Publicznych, Działu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi, Rzecznika Prasowego, Sekcji Epidemiologii, Inspektora BHP, Inspektora
Ochrony Przeciwpożarowej, Inspektora ds. Obrony Cywilnej i Obronności, Sekcji
Informatyki, Sekretariatu Zarządu, Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,
Kapelanów Szpitalnych. Strukturę organizacyjną tworzą następujące piony:
− pion Lekarza Naczelnego, w skład którego wchodzą: Zakład Diagnostyki Obrazowej,
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Pracownie Oddziałowe, Dział Rehabilitacji
z rehabilitacją przyłóżkową, Punkt Podawania Leków Cytostatycznych, Apteka Szpitalna,
Prosektorium, Oddziały, Blok Operacyjny, Zespół Porodowy, Izba Przyjęć, Punkt Przyjęć,
Zespół Poradni Specjalistycznych,
− pion Pielęgniarki Naczelnej, w skład którego wchodzą: Dział Centralnej Sterylizacji, Dział
Higieny Szpitalnej, Dietetyk oraz przynależne również do pionu Lekarza Naczelnego:
Oddziały,

Blok

Operacyjny,

Zespół

Porodowy,

Izba

Przyjęć,

Zespół

Poradni

Specjalistycznych,
− pion Organizacji Kontraktowania i Rozliczeń, w skład którego wchodzą: Dział Metodyczno
-Organizacyjny wraz z Składnicą Akt, Dział Rozliczeń Usług Medycznych i Statystyki
Medycznej wraz z Pracownikiem Socjalnym, Sekcja Aparatury Medycznej,
− pion Administracyjny, w skład którego wchodzą: Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz
Dział Techniczny,
− pion Finansowy kierowany przez Dyrektora ds. Finansowych, w skład którego wchodzą:
główny księgowy, Ewidencja Majątku Trwałego, Dział Księgowości, Kontroler Finansowy,
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMÓREK MEDYCZNYCH SPÓŁKI
ZAKŁADY LECZNICZE SPÓŁKI
Kod zakładu
leczniczego

Nazwa

Adres prowadzonej działalności
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Zespół Lecznictwa Szpitalnego

41-703 Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 2
41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11

2

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego

41-703 Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 2
41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11

3

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11

1

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPÓŁKI
Kod
jednostki
zgodny
z Rejestrem
PWDL

Należy
do zakładu
leczniczego

04

1

Zespół Lecznictwa Szpitalnego –
Godula

41-703 Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 2

05

1

Zespół Lecznictwa Szpitalnego –
Bielszowice

41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11

06

2

Zespół Lecznictwa
Ambulatoryjnego – Godula

41-703 Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 2

07

2

Zespół Lecznictwa
Ambulatoryjnego – Bielszowice

41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11

08

2

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne I Laboratorium
Analityczne

41-703 Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 2

09

2

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne II Laboratorium
Analityczne

41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11

10

3

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11

Nazwa

Adres prowadzonej działalności

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPÓŁKI
Wchodzi w skład:
Lp.

1.

2.

zakładu
leczniczego

jednostki
organizacyjnej

1

04

Oddział Gastroenterologii i Chorób
Wewnętrznych

04

Oddział Kardiologiczny
z Pododdziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego

1

Nazwa

Liczba
łóżek

Uwagi

24

w tym 1 łóżko
intensywnej opieki
medycznej

28

w tym: 7 łóżek
intensywnego
nadzoru
kardiologicznego
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3.

1

04

Oddział Chirurgii Urazowo–
Ortopedycznej

32

-

4.

1

04

Oddział Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej

30

-

5.

1

04

Oddział Okulistyczny

15

-

6.

1

04

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

72

w tym 2 łóżka
intensywnej opieki
medycznej

7.

1

04

Oddział Neonatologiczny

44

łóżeczka, w tym 24
inkubatory

8.

1

04

Oddział Otolaryngologiczny

13

-

9.

1

04

16

w tym 1 łóżko
intensywnej opieki
medycznej

Oddział Neurologiczny

10.

1

04

Oddział Udarowy

16

w tym 4 łóżka
intensywnej opieki
medycznej
12 łóżek
przeznaczonych dla
wczesnej rehab.
Neuro. (udarowej)

11.

1

04

Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii

8

8 stanowisk
intensywnej terapii

12.

1

05

59

w tym 2 łóżka
intensywnej opieki
medycznej

13.

1

05

20

w tym 1 łóżko
intensywnej opieki
medycznej

14.

1

05

Oddział Psychiatryczny Ogólny

30

-

15.

2

07

Oddział Psychiatrii Dziennej

15

miejsca dzienne

16.

1

05

Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem
Chemioterapii

30

w tym 3 stanowiska
do podawania
chemioterapii

17.

2

06

Poradnia Chirurgii Ogólnej

-

-

18.

2

06

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

-

-

19.

2

06

Poradnia Leczenia Bólu

-

-

20.

2

06

Poradnia Ginekologiczno –
Położnicza

-

-

21.

2

06

Poradnia Kardiologiczna

-

-

22.

2

06

Poradnia Kontroli Rozruszników

-

-

23.

2

06

Poradnia Gastroenterologiczna

-

-

24.

2

06

Poradnia Neonatologiczna

-

-

25.

2

06

Poradnia Chirurgii UrazowoOrtopedycznej

-

-

26.

2

06

Poradnia Wad Postawy

-

-

Oddział II Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii
Oddział Pediatryczny
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27.

2

06

Poradnia Patologii Ciąży, Kardiologii
Prenatalnej i Diagnostyki Wad Płodu

-

-

28.

2

06

Poradnia Okulistyczna

-

-

29.

2

06

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

-

-

30.

2

06

Poradnia Leczenia Jaskry

-

-

31.

2

06

Poradnia Otolaryngologiczna

-

-

32.

2

06

Poradnia Otolaryngologiczna dla
Dzieci

-

-

33.

2

06

Poradnia Neurologiczna

-

-

34.

2

06

Poradnia Dermatologiczna

-

-

35.

2

06

Poradnia Medycyny Pracy

-

-

36.

2

06

Poradnia Reumatologiczna

-

-

37.

2

07

Poradnia Zdrowia Psychicznego

-

-

38.

2

06

Poradnia Laktacyjna

-

-

39.

2

06

Poradnia Medycyny Rodzinnej

-

-

40.

2

06

Poradnia Onkologiczna

41.

2

06

Gabinet Pielęgniarki ŚrodowiskowoRodzinnej

-

-

42.

2

06

Gabinet Położnej ŚrodowiskowoRodzinnej

-

-

43.

2

06

Nocna i świąteczna opieka
zdrowotna w POZ

-

-

44.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

-

-

45.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1

-

-

46.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 2

-

-

47.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 3

-

-

48.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 4

-

-

49.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 5

-

-

50.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 6

-

-

51.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 7

-

-

52.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 8

-

-

53.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 9

-

-

54.

2

06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 10

-

-

55.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Gastroenterologii i Chorób
Wewnętrznych

-

-

-

-

-

-

56.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Kardiologicznego z
Pododdziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego

57.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Chirurgii Urazowo–
Ortopedycznej
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58.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej

-

-

59.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Okulistycznego

-

-

60.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału GinekologicznoPołożniczego I

-

-

61.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału GinekologicznoPołożniczego II

-

-

62.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału GinekologicznoPołożniczego III

-

-

63.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Otolaryngologicznego

-

-

64.

1

04

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Neurologicznego

-

-

65.

1

05

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału I Chorób Wewnętrznych i
Reumatologii

-

-

66.

1

05

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału II Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii

-

-

67.

1

05

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Pediatrycznego

-

-

68.

1

05

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego

-

-

69.

1

05

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Oddziału Chorób Płuc
z Pododdziałem Chemioterapii

-

-

70.

1

04

Blok Operacyjny

-

-

71.

1

04

Zespół Porodowy

-

-

72.

-

-

Dział Centralnej Sterylizacji

-

-

73.

2

06

Dział Rehabilitacji z rehabilitacją
przyłóżkową

-

-

74.

1

04

Izba Przyjęć

-

-

75.

1

05

Punkt Przyjęć

-

-

76.

2

06

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia RTG

-

77.

2

07

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia RTG

-

78.

2

06

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia USG

-

79.

2

06

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia Tomografii
Komputerowej

-

Komórki od lp. 77
do lp. 81 tworzą
Zakład Diagnostyki
Obrazowej
mający siedzibę
w jednostce
organizacyjnej 06
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80.

2

07

Punkt Podawania Leków
Cytostatycznych

-

81.

2

08

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne
I Laboratorium Analityczne

-

82.

2

09

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne
II Laboratorium Analityczne

-

83.

2

06

Pracownia Endoskopii

-

-

84.

2

06

Pracownia USG o Profilu
Ginekologiczno-Położniczym

-

-

85.

2

06

Pracownia Elektrofizjologii

-

-

86.

2

06

Pracownia Kontroli Stymulatorów i
Kardiowerterów-Stymulatorów Serca

-

-

87.

2

06

Pracownia EEG i EMG

-

-

88.

2

06

Pracownia Audiometrii

-

-

89.

2

07

Pracownia Badań Czynnościowych
Płuc

-

-

90.

2

07

Pracownia Bronchoskopii

-

-

-

Funkcjonująca
w rozdziale
czasowym
określanym przez
Kierownika komórki
z komórkami
wymienionymi
w Lp. 94 i 95

-

Funkcjonująca
w rozdziale
czasowym
określanym przez
Kierownika komórki
z komórkami
wymienionymi
w Lp. 93 i 95

91.

92.

2

2

06

06

Pracownia Doboru Aparatów
Słuchowych

Pracownia Otologiczna

Komórki o lp. 83 i 84
tworzą
Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
mające siedzibę
w jednostce
organizacyjnej 08

93.

2

06

Pracownia Rynologiczna

-

Funkcjonująca
w rozdziale
czasowym
określanym przez
Kierownika komórki
z komórkami
wymienionymi
w Lp. 93 i 94

94.

2

06

Pracownia Onkologiczna

-

-

95.

1

04

Apteka Szpitalna

-

-

96.

-

-

Prosektorium

-

-

97.

2

06

Szkoła Rodzenia

-

-
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98.

2

06

Poradnia Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej

-

-

99.

2

07

Zespół Leczenia Środowiskowego

-

-

100.

2

06

Poradnia Anestezjologiczna

-

-

101.

3

10

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

16

-

102.

2

06

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

10

miejsca dzienne

103.

1

05

Oddział Medycyny Paliatywnej

10

-

b)

przeciętny stan zatrudnienia za 2018 r.: 846,07 osób (808,823 etatów),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
− koszty działalności operacyjnej: 103 701 318,26 zł
w tym wynagrodzenia: 46 601 283,65 zł
− pozostałe koszty operacyjne: 2 164 456,99 zł,
− koszty finansowe: 351 590,88 zł,

d)

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu), w przeliczeniu na pełny etat, dla osób zatrudnionych w ramach
umowy o pracę:
− Lekarze, w tym lekarze bez specjalizacji, za specjalizacją 1 stopnia oraz 2 stopnia (bez
rezydentów i stażystów): 12 953,93 zł,
− Farmaceuci: 5 848,50 zł,
− Personel z wyższym wykształceniem 3 849,31 zł,
− Technicy: 3 023,71 zł,
− Inny personel średni: 2 601,04 zł,
− Pielęgniarki: 4 721,49 zł,
− Położne: 4 092,42 zł,
− Niższy personel medyczny: 2 473,69 zł,
− Obsługa gospodarcza: 2 266,18 zł,
− Obsługa techniczna: 2 799,31 zł,
− Administracja: 4 308,96 zł,
− średnie wynagrodzenie brutto za 2018 r. prezesa zarządu: 42 112,16 zł (wynagrodzenie
stałe za 2018 r. i przyznane wynagrodzenie zmienne za 2017 r. w wysokości 50% sumy
wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy),

e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki:
− umowa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł w PKO BP S.A.
z dnia 23.11.2018 r. Zabezpieczenie stanowi oświadczenie o poddaniu Spółki egzekucji
w trybie art. 777 k.p.c. do kwoty 7,5 mln zł. (saldo kredytu wynosi 1 128 886,76 zł),
− umowa kredytu obrotowego w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, umowa z dnia
30.12.2016 r., kwota kredytu 950 000 zł, zabezpieczenie kredytu stanowi zastaw
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rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do tożsamości o wartości netto: 1 240 758,59 zł
oraz weksel in blanco na kwotę 950 000 zł (saldo kredytu wynosi 500 000 zł - kapitał),
− weksel własny in blanco na kwotę 757 730,65 zł jako zabezpieczenie umowy pożyczki
z Siemens Finance sp. z o.o. (saldo pożyczki wynosi 631 442,23 zł),
− umowa pożyczki na sprzęt medyczny z dnia 26.06.2015 r. na kwotę 944 779,71 zł
w MedFinance S.A., zabezpieczenie stanowi przewłaszczenie przysługujące w kwocie
uruchomionej pożyczki wraz z odsetkami 103 580,70 zł (saldo pożyczki 102 038,78 zł kapitał),
f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych.
Nadzór przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych obejmuje m.in.:
− kontrolowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki,
− powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
− opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych
planów spółki,
− monitorowanie i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu, oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej

spółki

oraz

efektów

pracy

zarządu

wg

kryteriów

ukierunkowanych na wspieranie wzrostu wartości spółki,
− udzielanie zarządowi zgody lub opiniowanie działań skutkujących: zmianą stanu
majątkowego spółki, zaangażowaniem kapitałowym w innych spółkach (w tym w spółkach
zależnych), wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń majątkowych –
ponad ustalony limit,
− bieżącą współpracę z biegłym rewidentem i monitorowanie procesu przeprowadzania
audytu,
− ustalanie celów zarządczych dla członków zarządu,
− ustalanie wysokości części stałej i wynagrodzenia uzupełniającego dla członków zarządu
na podstawie Zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
Sprawozdania Rad Nadzorczych, obejmujące powyższe działania, przedstawiane są
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które zgodnie z treścią art. 231 § 1 Kodeksu
spółek handlowych powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, tj. do dnia 30 czerwca.
4)

Aquadrom sp. z o.o., ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 59 517 350,00 zł (udział 100%). Data zarejestrowania
Spółki: 13.03.2006 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki: działalność obiektów
sportowych, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, działalność obiektów służących
poprawie kondycji fizycznej, działalność fizjoterapeutyczna.
a)

struktura organizacyjna: działalnością spółki kieruje Prezes Zarządu, który sprawuje
bezpośredni

nadzór

nad

Dyrektorem

ds.

Wizerunku

i

Promocji,

Dyrektorem

ds. Administracyjno–Organizacyjnych, Dyrektorem ds. Operacyjnych, Głównym Księgowym,
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Sekretariatem, Radcą Prawnym, BHP, Inspektorem Ochrony Danych. Dyrektor ds. Wizerunku
i Promocji nadzoruje działalność Działu Marketingu i Sprzedaży, Biura Obsługi Klienta oraz
Saunarium. Dyrektor ds. Administracyjno–Organizacyjnych nadzoruje działalność Kadr,
Działu Technicznego, Działu Porządkowego, Restauracji, Działu IT i Monitoringu. Dyrektor
ds. Operacyjnych nadzoruje działalność Działu Operacyjnego, któremu podlegają Ratownicy
oraz Kierownik Zmiany. Głównemu Księgowemu podlega Dział Księgowości i Zamówień oraz
Kasa,
b) przeciętny stan zatrudnienia za 2018 r.: 64,20 osób (64,24 etatu),
c) koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
− koszty działalności operacyjnej: 13 396 668,00 zł,
w tym wynagrodzenia: 5 260 945,14 zł,
− pozostałe koszty operacyjne: 99 523,35 zł,
− koszty finansowe: 2 882 297,27 zł,
d) wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu):
− średnie wynagrodzenie na etat: 3 488,95 zł,
− wynagrodzenie miesięczne prezesa zarządu: 23 697,55 zł (część stała), dodatkowo
Prezesowi Zarządu została przyznana część zmienna wynagrodzenia za 2017 rok w wysokości
25% sumy wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy,
e) wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem miasta,
przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej wymienionych, w tym
hipoteki:
− kredyt w BGK zaciągnięty na refinansowanie kredytu inwestycyjnego na budowę obiektu
parku wodnego: kapitał do spłaty: 87 016 000,00 zł, odsetki 16 516 262,48 zł (naliczone
wg oprocentowania na koniec 2018 r.), termin spłaty: 15.12.2031 r. Zabezpieczenie
kredytu stanowią oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Spółkę i Miasto w trybie
art. 777 k.p.c., hipoteka ustanowiona na rzecz Miasta na nieruchomościach spółki,
w związku z udzielonym przez Miasto poręczeniem kredytu,
f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych.
Nadzór przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych obejmuje m.in.:
− kontrolowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki,
− powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
− opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych
planów spółki,
− monitorowanie i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu, oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej

spółki

oraz

efektów

pracy

zarządu

wg

kryteriów

ukierunkowanych na wspieranie wzrostu wartości spółki,
− udzielanie zarządowi zgody lub opiniowanie działań skutkujących: zmianą stanu
majątkowego spółki, zaangażowaniem kapitałowym w innych spółkach (w tym w spółkach
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zależnych), wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń majątkowych –
ponad ustalony limit,
− bieżącą współpracę z biegłym rewidentem i monitorowanie procesu przeprowadzania
audytu,
− ustalanie celów zarządczych dla członków zarządu,
− ustalanie wysokości części stałej i wynagrodzenia uzupełniającego dla członków zarządu
na podstawie zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
Sprawozdania Rad Nadzorczych, obejmujące powyższe działania, przedstawiane są
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które zgodnie z treścią art. 231 § 1 Kodeksu
spółek handlowych powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, tj. do dnia 30 czerwca.
5)

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 7 439 000,00 zł (udział 100%). Data zarejestrowania
Spółki: 18.06.2004 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki wynajem powierzchni oraz
obsługa firm, obsługa europejskich programów pomocowych, działalność doradcza i szkoleniowa,
działalność proinnowacyjna.
Misją Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest tworzenie sprzyjających warunków
do powstawania i

rozwoju

przedsiębiorstw,

w

tym

przede

wszystkim

przedsiębiorstw

o innowacyjnym charakterze działalności poprzez zapewnianie im wsparcia infrastrukturalnego,
marketingowego, szkoleniowego oraz efektywną współpracę z otoczeniem na rzecz wzrostu
gospodarczego.
a)

struktura organizacyjna: działalnością spółki kieruje Prezes Zarządu, który sprawuje
bezpośredni nadzór nad Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Jakością, głównym księgowym
prokurentem oraz Działem Rozwoju. W strukturze organizacyjnej funkcjonuje również Biuro
Śląskiego Klastra ICT i Multimediów oraz Dział Zarządzania Majątkiem, nad którym nadzór
sprawuje główny księgowy,

b)

przeciętny stan zatrudnienia za 2018 r.: 12 osób (11,1 etatu),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
− koszty działalności wyniosły: 6 406 370,87 zł,
w tym wynagrodzenia: 874 081,60 zł,

d)

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu):
− średnie wynagrodzenie na stanowiskach administracyjno-biurowych: 4 418,02 zł,
− przeciętne wynagrodzenie miesięczne prezesa zarządu: 20 555,93 zł (wynagrodzenie
stałe za 2018 r. i przyznane wynagrodzenie zmienne za 2017 r. w wysokości 25% sumy
wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy),

e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki: Spółka w 2018 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek,
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f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych.
Nadzór przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych obejmuje m.in.:
− kontrolowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki,
− powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
− opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych
planów spółki,
− monitorowanie i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu, oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej

spółki

oraz

efektów

pracy

zarządu

wg

kryteriów

ukierunkowanych na wspieranie wzrostu wartości spółki,
− udzielanie zarządowi zgody lub opiniowanie działań skutkujących: zmianą stanu
majątkowego spółki, zaangażowaniem kapitałowym w innych spółkach (w tym w spółkach
zależnych), wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń majątkowych –
ponad ustalony limit,
− bieżącą współpracę z biegłym rewidentem i monitorowanie procesu przeprowadzania
audytu,
− ustalanie celów zarządczych dla członków zarządu,
− ustalanie wysokości części stałej i wynagrodzenia uzupełniającego dla członków zarządu
na podstawie Zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
Sprawozdania Rad Nadzorczych, obejmujące powyższe działania, przedstawiane są
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które zgodnie z treścią art. 231 § 1 Kodeksu
spółek handlowych powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, tj. do dnia 30 czerwca.
6)

Śląskie Media Sp. z o.o. ul. P. Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 200 000,00 zł (udział 100% w kapitale zakładowym
Spółki). Data zarejestrowania Spółki: 31.12.1999 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki
działalność wydawnicza, a w szczególności wydawanie tygodnika społeczno kulturalnego
"Wiadomości Rudzkie", działalność reklamowa, informacyjna, publicystyczna, szkoleniowa,
doradcza, audiowizualna, marketingowa i public relations, organizacja imprez kulturalnych,
sportowych,

rekreacyjnych,

rozrywkowych,

promocja

miasta,

działalność

medialna,

wykonywanie usług poligraficznych, świadczenie usług informatycznych i internetowych,
a)

struktura organizacyjna: Zarząd Spółki sprawuje bezpośredni nadzór nad działem sprzedaży
i marketingu, usługami rachunkowymi i prawnymi, działem redakcyjnym oraz biurem
zarządu. Dział sprzedaży i marketingu tworzą: spejcalista ds. sprzedaży, specjalista
ds. ogłoszeń drobnych, specjalista ds. marketingu oraz grafik. W skład działu redakcyjnego
wchodzi redaktor naczelny, któremu podlega sekretarz redakcji oraz redaktor techniczny.
Sekretarz redakcji sprawuje nadzór nad dziennikarzem i dziennikarzem sportowym,
natomiast redaktor techniczny sprawuje nadzór nad grafikiem oraz korektorem. Biuro
zarządu nadzoruje pracę sprzątaczki,
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b)

przeciętny stan zatrudnienia za 2018 r.: 6,6 pracowników (6,6 etatu),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
− koszty działalności operacyjnej: 1 130 599,14 zł,
w tym wynagrodzenia: 580 308,13 zł,
− pozostałe koszty operacyjne: 14 634,49 zł,
− koszty finansowe: 3 490,39 zł,

d)

wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu):
− średnie wynagrodzenie na etat (bez wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej): 3 035,69 zł,
− wynagrodzenie miesięczne prezesa zarządu: 18 958,04 zł (część stała), dodatkowo
Prezesowi Zarządu została przyznana część zmienna wynagrodzenia za 2017 r.
w wysokości 30% sumy wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy,

e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki: kredyt zaciągnięty w 2016 r., pozostało do spłaty na dzień
31.12.2018 r. 55 555,52 zł, przyczyna zaciągnięcia kredytu: sfinansowanie zakupu sceny
mobilnej,

f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych.
Nadzór przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych obejmuje m.in.:
− kontrolowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki,
− powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
− opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych
planów spółki,
− monitorowanie i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu, oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej

spółki

oraz

efektów

pracy

zarządu

wg

kryteriów

ukierunkowanych na wspieranie wzrostu wartości spółki,
− udzielanie zarządowi zgody lub opiniowanie działań skutkujących: zmianą stanu
majątkowego spółki, zaangażowaniem kapitałowym w innych spółkach (w tym w spółkach
zależnych), wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń majątkowych –
ponad ustalony limit,
− bieżącą współpracę z biegłym rewidentem i monitorowanie procesu przeprowadzania
audytu,
− ustalanie celów zarządczych dla członków zarządu,
− ustalanie wysokości części stałej i wynagrodzenia uzupełniającego dla członków zarządu
na podstawie Zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
Sprawozdania Rad Nadzorczych, obejmujące powyższe działania, przedstawiane są
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które zgodnie z treścią art. 231 § 1 Kodeksu
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spółek handlowych powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, tj. do dnia 30 czerwca.
7)

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 20 167 000 zł (86,22% udziału w kapitale zakładowym
Spółki). Data zarejestrowania Spółki: 04.08.2004 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki:
tworzenie nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, spełniającej oczekiwania
inwestorów oferty, pozwalającej na skuteczne ekonomicznie prowadzenie działalności
gospodarczej, pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie nowych miejsc pracy poprzez
zapewnienie przedsiębiorcom najkorzystniejszych warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Misją spółki jest "Równoważenie
atrakcyjności inwestycyjnej Śląska z tradycją dobrej roboty",
a)

struktura organizacyjna: działalnością Spółki kieruje Zarząd – Prezes Zarządu. Prezes
Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami oraz Laborratorium Geodezji,

b)

przeciętny stan zatrudnienia za 2018 r.: 4,4 osób (3,9 etatu),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
− koszty działalności operacyjnej: 1 913 926,59 zł,
w tym wynagrodzenia: 546 955,50 zł,
− pozostałe koszty operacyjne: 13 086 843,84 zł,
− koszty finansowe: 3 637 030,15 zł,

d)

wysokość

średniej

płacy

z

podziałem

na

poszczególne

grupy

zawodowe

(z wyszczególnieniem wynagrodzeń zarządu):
− średnie wynagrodzenie na etat (bez wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej): 3 349,92 zł,
− wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu: 23 697,55 zł (część stała), dodatkowo
Prezesowi Zarządu została przyznana część zmienna wynagrodzenia za 2017 r.
w wysokości 25% sumy wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy,
e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki: pożyczka w wysokości 520 069,05 zł, termin spłaty: 31 marca
2019 r., zabezpieczenia pożyczki: dobrowolne poddanie się egzekucji i hipoteka, przyczyna
zaciągnięcia pożyczki: trudna sytuacja finansowa Spółki i konsolidacja bezgotówkowa
zobowiązań dotychczasowych,

f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych.
Nadzór przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych obejmuje m.in.:
− kontrolowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki,
− powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
− opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych
planów spółki,
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− monitorowanie i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu, oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej

spółki

oraz

efektów

pracy

zarządu

wg

kryteriów

ukierunkowanych na wspieranie wzrostu wartości spółki,
− udzielanie zarządowi zgody lub opiniowanie działań skutkujących: zmianą stanu
majątkowego spółki, zaangażowaniem kapitałowym w innych spółkach (w tym w spółkach
zależnych), wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń majątkowych –
ponad ustalony limit,
− bieżącą współpracę z biegłym rewidentem i monitorowanie procesu przeprowadzania
audytu,
− ustalanie celów zarządczych dla członków zarządu,
− ustalanie wysokości części stałej i wynagrodzenia uzupełniającego dla członków zarządu
na podstawie Zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
Sprawozdania Rad Nadzorczych, obejmujące powyższe działania, przedstawiane są
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które zgodnie z treścią art. 231 § 1 Kodeksu
spółek handlowych powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, tj. do dnia 30 czerwca
8)

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
Wartość udziałów Miasta Ruda Śląska: 4 182 000,00 zł (82,0%) w kapitale zakładowym spółki.
Data zarejestrowania: 17.12.2001 r. Podstawowy przedmiot działalności spółki wg PKD:
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pośrednictwo
finansowe, udzielanie kredytów, pozaszkolne formy kształcenia, badania i analizy. Rudzka
Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. jako instytucja otoczenia biznesu prowadzi działalność
służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Spółka realizuje swoje
zadania w szczególności przez świadczenie usług doradczych, finansowych, szkoleniowych
i informacyjnych dla przedsiębiorców, bezrobotnych i podmiotów działających na rzecz rozwoju
gospodarczego, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich. Spółka opiera swoją działalność
na zasadach konkurencyjności i efektywności,
a)

struktura organizacyjna: władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza,
Prezes Zarządu. Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Biura
Zarządu, Kancelarii Prawnej, Pełnomocnika ds. jakości, Działu Organizacyjno–Księgowego,
Biura Projektów oraz Funduszu Pożyczkowego. Dział Organizacyjno–Księgowy tworzą główna
księgowa

oraz

pracownicy.

Pracą

pracowników

Biura

Projektów

oraz

Funduszu

Pożyczkowego kierują dyrektorzy,
b)

przeciętny stan zatrudnienia za 2018 r.: 3,9 pracowników (4,4 etatu),

c)

koszty działalności z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia:
− koszty działalności operacyjnej: 3 726 405,28 zł,
w tym wynagrodzenia: 1 138 819,91 zł,
− pozostałe koszty operacyjne: 13 209,93 zł,
− koszty finansowe: 108 968,89 zł,
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d) wysokość średniej płacy z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (z wyszczególnieniem
wynagrodzeń zarządu):
− szczebel kierowniczy: 7 974,72 zł
− specjaliści: 4 345,68 zł,
− średnioroczne wynagrodzenie brutto miesięczne Prezesa Zarządu: 21 264,78 zł
(wynagrodzenie stałe za 2018 rok i przyznane wynagrodzenie zmienne za 2017 rok
w wysokości 25% sumy wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy),
e)

wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki z większościowym udziałem
miasta, przyczyny ich zaciągnięcia oraz okres ich spłaty, zabezpieczenia wyżej
wymienionych, w tym hipoteki: Spółka w 2018 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek.

f)

sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru właścicielskiego wykonywanego za pośrednictwem
przedstawicieli gminy w Radach Nadzorczych spółek gminnych.
Nadzór przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych obejmuje m.in.:
− kontrolowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki,
− powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
− opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych
planów spółki,
− monitorowanie i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu, oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej

spółki

oraz

efektów

pracy

zarządu

wg

kryteriów

ukierunkowanych na wspieranie wzrostu wartości spółki,
− udzielanie zarządowi zgody lub opiniowanie działań skutkujących: zmianą stanu
majątkowego spółki, zaangażowaniem kapitałowym w innych spółkach (w tym w spółkach
zależnych), wzrostem zobowiązań oraz udzieleniem gwarancji i poręczeń majątkowych –
ponad ustalony limit,
− bieżącą współpracę z biegłym rewidentem i monitorowanie procesu przeprowadzania
audytu,
− ustalanie celów zarządczych dla członków zarządu,
− ustalanie wysokości części stałej i wynagrodzenia uzupełniającego dla członków zarządu
na podstawie Zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
Sprawozdania Rad Nadzorczych, obejmujące powyższe działania, przedstawiane są
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które zgodnie z treścią art. 231 § 1 Kodeksu
spółek handlowych powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, tj. do dnia 30 czerwca
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CZĘŚĆ III
REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII MIASTA

Rozdział 1
Ochrona środowiska naturalnego.
Ochrona środowiska to dbałość o środowisko i podejmowanie działań mających na celu poprawę
jego stanu. Jest ona realizowana poprzez politykę ochrony środowiska, tzn. poprzez zespół działań,
których celem jest stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) polityka ochrony środowiska jest
prowadzona na podstawie strategii rozwoju, dokumentów programowych oraz poprzez wojewódzkie,
powiatowe bądź gminne programy ochrony środowiska.
W oparciu o obowiązujące przepisy, w mieście Ruda Śląska realizowane są następujące programy:
− Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2015-2018,
− Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska,
− Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta
Ruda Śląska,
− Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska,
− Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Ruda Śląska.
1.

Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2015-2018.
Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr PR.0007.12.2016 z dnia 21.01.2016 r. Zadania

ujęte w Programie, mające na celu ochronę środowiska naturalnego, przeznaczone były do realizacji
w przedziale czasowym 2015-2018.
Zasadniczą misją programu jest poprawa warunków życia człowieka poprzez realizację różnego
rodzaju działań, zmierzających do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, które stanowi otoczenie
życia człowieka oraz zmiana zachowań i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Celem
przygotowania Programu jest realizacja założeń dokumentów strategicznych ze szczególnym
uwzględnieniem Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r. oraz
Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2024.
Konieczność jego opracowania wiązała się ze zmianą regulacji prawnych, m.in. zmianą Polityki
Ekologicznej Państwa na Politykę Ochrony Środowiska oraz opracowaniem „Programu Ochrony
Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.
Program został przygotowany w oparciu o szereg dokumentów bazowych, takich jak m.in.:
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., Polityka Energetyczna
Polski do 2030 roku, Strategia rozwoju miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030, Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska, Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda
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Śląska na lata 2013-2018. Był on dokumentem strategicznym wykorzystywanym jako instrument
zarządzania środowiskiem. Jego nadrzędnym celem był zrównoważony rozwój Miasta sprzyjający
poprawie stanu środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Kompleksowo odnosił się do zagadnień
ochrony środowiska i koordynował działania w tym zakresie. Dokument ten określał cele ekologiczne,
priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne
do osiągnięcia tych celów, w tym: mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 20101 r. – Prawo ochrony środowiska, Prezydent
Miasta Ruda Śląska co 2 lata sporządza raport z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska.
Raport przedstawia się Radzie Miasta, a po przedstawieniu go Radzie, program jest przekazywany
do organu wykonawczego województwa. W 2017 roku został sporządzony Raport z Programu
za lata 2015-2016. Aktualnie został wybrany wykonawca, który sporządzi Raport za lata 2017-2018.
Głównym celem opracowania Raportu z wykonania Programu jest przegląd zawartych
w Programie priorytetów ekologicznych, jak również weryfikacja pod kątem ich realizacji. Dodatkowo
sporządzenie Raportu pozwoli ocenić prowadzone działania z zakresu ochrony środowiska oraz
określić, czy ich realizacja jest zgodna z celami wyznaczonymi w Programie. Dokument jest pewnego
rodzaju zestawieniem informacji o działaniach podjętych na terenie miasta Ruda Śląska w celu
ochrony poszczególnych komponentów środowiska.
W Programie zostały wytyczone działania w podziale na obszary interwencji:
− klimat i powietrze,
− zasoby i jakość wód,
− gospodarka wodno-ściekowa,
− adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
− gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
− zasoby przyrodnicze,
− tereny poprzemysłowe i zdegradowane,
− klimat akustyczny,
− promieniowanie elektromagnetyczne,
− zasoby geologiczne,
− gleby,
− poważne awarie przemysłowe,
− edukacja ekologiczna.
1)

Klimat i powietrze. W tym obszarze podejmowane były następujące działania:
• Prowadzono działania polegające na przygotowywaniu informacji prasowych, które były
zamieszczane na stronie internetowej miasta oraz miejskich profilach w portalach Facebook
i Twitter, a także wysyłane e-mailem do dziennikarzy i subskrybentów newslettera.
Informacje dotyczyły: problemu smogu (6 publikacji), termomodernizacji (5 publikacji),
odnawialnych źródeł energii (4 publikacje), gospodarki odpadami (3 publikacje). Część
z przygotowywanych informacji była także publikowana w „Rudzkim Informatorze
Samorządowym”, zamieszczanym na zlecenie Miasta w tygodniku „Wiadomości Rudzkie”.
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W 2018 roku w informatorze ukazały się materiały dotyczące: termomodernizacji (3),
problemu smogu (2), odnawialnych źródeł energii (2) i gospodarki odpadami (2). „Rudzki
Informator Samorządowy” finansowany jest ze środków budżetu miasta. Z uwagi na to,
że poszczególne informacje nie są odrębnie wyceniane, koszt ww. publikacji można podać
szacunkowo, w odniesieniu do całkowitych kosztów wydawania „Rudzkiego Informatora
Samorządowego” i wynosi on w sumie ok. 7,5 tys. zł brutto.
• Na stronie internetowej Miasta Ruda Śląska zamieszczono również ostrzeżenia przez złą
jakością powietrza, przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach. Działanie te były realizowane w ramach pracy Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta i nie generowały dodatkowych kosztów.
• W zakresie ograniczenia wtórnej emisji zanieczyszczeń prowadzono mechaniczne zamiatanie
dróg przy użyciu zamiatarek posiadających zbiornik na wodę, zamiatanie było wykonywane
bezpylnie i na mokro. Ponadto w okresie letnim w warunkach wysokich temperatur zlecono
zmywanie i polewanie dróg. Koszt poniesiony na ten cel w 2018 roku wyniósł 578 629,30 zł.
Środki pochodziły z budżetu miasta.
• Węglokoks Energia Sp. z o.o. przeprowadził modernizację magistrali południowej. Poniesiony
na ten cel koszt wyniósł w 2018 roku 521 tys. zł netto. Całkowity koszt modernizacji wyniósł
3 741,5 tys. zł netto.
• Tramwaje Śląskie S.A. w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury
tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” wykonały nasadzenia zastępcze
58 drzew przy ul. Piotra Niedurnego i ul. Ratowników.
• Zarząd Transportu Metropolitalnego działający w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, która przejęła prawa i obowiązki KZK GOP, w Specyfikacjach Istotnych Warunków
Zamówienia formułuje warunki dla taboru, którym będą świadczone usługi przewozowe,
określa również minimalne wymogi dotyczące norm emisji spalin. W ogłaszanych przetargach
z reguły wymagane jest spełnienie najnowszej normy Euro 6. Stopniowo wprowadzane są
także warunki dotyczące dysponowania przez operatorów autobusami zasilanymi paliwami
alternatywnymi (CNG, autobusy elektryczne). Na obszarze Rudy Śląskiej cztery autobusy
obsługujące linię 155 zasilane są CNG. Dotychczas obszaru Rudy Śląskiej nie obsługują
autobusy elektryczne.
• We wrześniu 2018 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie, dostawę wraz
z montażem, wdrożenie oraz utrzymanie i serwisowanie Systemu Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej II. W ramach tej umowy na obszarze Rudy Śląskiej zostanie zainstalowanych
18 tablic. Oddanie systemu do użytku przewidziano na czerwiec 2020 r.
• Realizacja zadania związanego z zakupem energooszczędnego oświetlenia ulicznego
przez Miasto została opisana w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.
• Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na nowe, energooszczędne, w budynkach
zarządzanych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz Dom”:
− ul. Brodzińskiego 1

–

3 791,49 zł,

− ul. Brodzińskiego 3

-

4 020,10 zł,
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− ul. Brodzińskiego 5

-

3 637,93 zł,

− ul. Brodzińskiego 11

-

1 040,46 zł,

− ul. Brodzińskiego 13

-

1 139,39 zł,

− ul. Brodzińskiego 15

-

1 308,60 zł,

− ul. Gałczyńskiego 2, 4 -

8 366,14 zł,

− ul. Grodzka 8

-

2 077,69 zł,

− ul. Makuszyńskiego 9

-

4 046,16 zł,

− ul. Makuszyńskiego 11 -

3 675,82 zł,

− ul. Modrzewiowa 9,13 -

2 940,12 zł,

− ul. Solidarności 14

-

2 228,54 zł,

− ul. Solidarności 16

-

2 266,73 zł,

− ul. Szybowa 2

-

2 453,24 zł,

− ul. Sztolniowa 7, 9, 11-

4 874,78 zł.

Łączny koszt:

47 867,19 zł.

• Zadania w zakresie docieplenia ścian w budynkach zarządzanych przez Górniczą Spółdzielnię
Mieszkaniową „Nasz Dom” zostały opisane w Programie Ograniczania Niskiej Emisji.
• Zadania w zakresie termomodernizacji budynków zarządzanych przez Miasto zostały opisane
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.
• Zadania

dotyczące

termomodernizacji

budynków

zarządzanych

przez

Miejskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostały opisane w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej.
• Zadania dotyczące modernizacji oraz budowy sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami
będących własnością WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. zostały opisane w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej.
• W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach prowadził badania
monitoringowe

jakości

powietrza

oraz

wykonał

roczną

ocenę

jakości

powietrza

w województwie śląskim za 2018 rok. Zadania związane z prowadzeniem Państwowego
Monitoringu Środowiska na terenie województwa śląskiego w 2018 roku były finansowane
z budżetu państwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w roku 2018 przeprowadził
11 kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Ruda Śląska.
Przeprowadzone kontrole miały na celu sprawdzenie, czy podmioty prowadzące działalność
gospodarczą przestrzegają obowiązujące przepisy w ochronie środowiska oraz warunki
korzystania ze środowiska, określone w decyzjach wydanych przez właściwe organy
administracji. Realizowane przez Inspektorat w Katowicach zadania w zakresie działalności
kontrolnej i badania wykonywane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
prowadzone były w obrębie całego województwa, bez podziału kosztów na gminy.

125

• Budowa odcinka trasy N-S od ul. Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz
z węzłem dwupoziomowym. Łączny koszt zadania: 61 771 474,55 zł. Dofinansowanie: Fundusz
Unii Europejskiej w Ramach RPO – 85%.
• W ramach zadania pn. „Budowa III odcinka trasy N-S (przejęcie ruchu tranzytowego
i ciężkiego z centrum miasta i terenów mieszkaniowych) wybudowano:
− drogę wojewódzką o długości 1 454,06 mb i powierzchni 38 082,19 m2 z masy asfaltowej,
o dwóch jezdniach, z dwoma pasami ruchu każda, chodnik z kostki brukowej –
powierzchnia 3 267,71 m2, ścieżkę rowerową asfaltową o powierzchni 3 032,27 m2
i o długości 1 315,17 mb,
− wiadukt drogowy z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T o szerokości
22,3 m, rozpiętość teoretyczna dźwigarów 20,20+20,20 m.
• Zadania WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. obejmujące modernizację magistrali
południowej, modernizacji pompowni głównej oraz kotła OR-32 wraz z układem odsiarczania
spalin w Elektrociepłowni „Mikołaj” zostały opisane w Aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ruda Śląska.
• Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową węzła przesiadkowego obejmującą:
− Zadanie 1 – Budowa parkingu „Park & Ride” przy dworcu kolejowym „Ruda Śląska-Chebzie”
oraz przebudowa placu przed dworcem,
− Zadanie 2 – Budowa połączeń komunikacyjnych między strefami – ścieżki pieszo-rowerowe,
− Zadanie 3 – Budowa przejścia podziemnego w ciągu dogi wojewódzkiej 925 dla ruchu
pieszego i rowerowego.
Koszt poniesiony w 2018 roku: 1 484 330,86 zł.
• W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzono
następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
− zalecono sukcesywną likwidację źródeł niskiej emisji szczególnie w centrum miasta
poprzez stosowanie w nowych i przebudowywanych obiektach wyłącznie proekologicznych
źródeł cieplnych niepowodujących emisji szkodliwych substancji do środowiska,
− w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustalono, że ogrzewanie budynków
będzie obejmowało zastosowanie indywidualnych bądź grupowych źródeł ciepła.
Dopuszczono zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną z urządzeń wytwarzających
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, za wyjątkiem
elektrowni wiatrowych oraz urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii, wykorzystujących energię wiatru, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji;
z urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW
zlokalizowanych w obrębie terenów: 2PU, 4PU, 1PO, 2P, 11P, wykorzystujących energię
promieniowania słonecznego.
• W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska, dla potrzeb ochrony klimatu lokalnego ustalono sukcesywną likwidację
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źródeł niskiej emisji poprzez stosowanie w nowych i przebudowywanych obiektach wyłącznie
proekologicznych

źródeł

cieplnych

niepowodujących

emisji

szkodliwych

substancji

do środowiska lub jeżeli istnieje możliwość, zalecono podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej.
2)

Zasoby i jakość wód.
Na bieżąco jest prowadzona ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków. W 2018 roku Prezydent Miasta Ruda Śląska przyjął 7 zgłoszeń
przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej w 2018 roku uzgodniło warunki odprowadzania ścieków dla 35 zbiorników
bezodpływowych.
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska
w Katowicach prowadził badania monitoringowe wód powierzchniowych w 2 punktach
pomiarowych na terenie miasta Ruda Śląska: Jamna – ujście do Kłodnicy i Kłodnica – poniżej
ujścia Jamny.
W granicach administracyjnych Rudy Śląskiej zlokalizowane są zlewnie 8 jednolitych części
wód powierzchniowych (jcwp): Rawa, Jamna, Kłodnica do Promnej, Promna, Czarniawka, Potok
Bielszowicki, Bytomka, Kłodnica od Promnej do Kozłówki. Punkty pomiarowo-kontrolne –
reprezentatywne do oceny jcwp: Jamna i Kłodnica do Promnej położone są na terenie Rudy
Śląskiej, pozostałe na terenie gmin sąsiednich. W 2018 roku badaniami monitoringowymi objęte
były wszystkie jcwp znajdujące się na terenie Rudy Śląskiej. Zadania związane z prowadzeniem
Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa śląskiego w 2018 roku były
finansowane z budżetu państwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono
następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a)

w celu ochrony wód podziemnych oraz ujęć wód podziemnych, w zakresie ochrony
czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - 331 - Dolina kopalna rzeki górna
Kłodnica w granicach obszaru o najwyższej ochronie (ONO):
− zakaz lokalizacji inwestycji wymagających głębokich wykopów rozszczelniających
górotwór,
− zakaz lokalizacji inwestycji powodujących zanieczyszczenie gruntu, zmiany w chemii
wód

przesiąkowych

(np.

składowanie

odpadów,

produktów

chemicznych

i petrochemicznych, uciążliwe obiekty przemysłowe),
− zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
które mogłyby powodować dostawanie się ścieków do wód powierzchniowych
i do gruntu,
− stosowanie na terenach parkingów, stacji obsługi samochodów, stacji paliw, placów oraz
dróg utwardzonych szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym oraz urządzeń do
odprowadzania wód opadowych wyposażonych w separatory związków ropopochodnych,
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− celem realizacji niezbędnych zabezpieczeń dla inwestycji mogących zanieczyścić wody
podziemne (np. stacji paliw płynnych) wymagane jest rozpoznanie warunków
hydrogeologicznych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie i geologicznoinżynierskich zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
Ponadto na terenach występowania ujęć wód podziemnych wraz z ich strefami ochrony
bezpośredniej obowiązuje zakaz prowadzenia działalności niezwiązanej z eksploatacją ujęć oraz
inne

wymogi

określone

w

decyzjach

Wojewody

Śląskiego

o

udzielenie

pozwolenia

wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.
3)

Gospodarka wodno-ściekowa
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - na bieżąco
monitoruje system przesyłu wody w celu zmniejszenia strat zużycia wody na sieci, ponadto
realizuje działania w ramach przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:
− budowa ul. Ondraszka (nowy kanał na nasypie, uzbrajanie, retencja zbiornikowa) I etap.
Zadanie zrealizowano. Koszt: 302 879,65 zł. Źródło finansowania: środki własne,
− rozbudowa/modernizacja

ul.

Piastowska

I

etap.

Zadanie

w

trakcie

realizacji.

Koszt: 172 736,46 zł. Źródło finansowania: środki własne,
− rozbudowa/modernizacja ul. Budowlanych. Zadanie zrealizowano. Koszt: 11 375,12 zł. Źródło
finansowania: środki własne,
− rozbudowa/modernizacja

ul.

1

Maja/kosynierów.

Zadanie

w

trakcie

realizacji.

Koszt: 213 438,90 zł. Źródło finansowania: środki własne,
− budowa ul. Akacjowa. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 45,00 zł. Źródło finansowania:
środki własne,
− budowa ul. Piernikarczyka. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 101,00 zł. Źródło
finansowania: środki własne,
− rozbudowa/modernizacja ul. Ondraszka (przejście pod torami PKP) II etap. Zadanie
w trakcie realizacji. Koszt: 14 000,00 zł. Źródło finansowania: środki własne,
− rozbudowa/modernizacja przepompowni Morska. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt:
65 060,00 zł. Źródło finansowania: środki własne,
− budowa ul. Wirecka. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 4,22 zł. Źródło finansowania: środki
własne,
− budowa ul. Jodłowa. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 481,76 zł. Źródło finansowania:
środki własne,
− budowa ul. Górna (od ul. Ks. Niedzieli do bud. 75A). Zadanie w trakcie realizacji.
Koszt: 43 000,00 zł. Źródło finansowania: środki własne,
− budowa ul. Radosna. Zadanie zrealizowano. Koszt: 183 369,95 zł. Źródło finansowania: środki
własne,
− budowa ul. Kwiatowa. Zadanie zrealizowano. Koszt: 59 861,20 zł. Źródło finansowania: środki
własne/NFOŚiGW,
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− budowa ul. Burszki II etap. Zadanie zrealizowano. Koszt: 29 812,33 zł. Źródło finansowania:
środki własne,
− budowa ul. Reja. Zadanie zrealizowano. Koszt: 133 439,10 zł. Źródło finansowania: środki
własne,
− budowa ul. Kochłowicka. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 101 346,64 zł. Źródło
finansowania: środki własne/NFOŚiGW,
− budowa ul. Ks. Niedzieli II etap. Zadanie zrealizowano. Koszt: 974 272,46 zł. Źródło
finansowania: środki własne/WFOŚiGW,
− budowa ul. Szczudlaka. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 3,00 zł. Źródło finansowania:
środki własne/NFOŚiGW,
− budowa ul. Pułaskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 3,00 zł. Źródło finansowania:
środki własne/NFOŚiGW,
− budowa ul. Kaczmarka. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 2 106,00 zł. Źródło finansowania:
środki własne/NFOŚiGW,
− budowa ul. Studzienna. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 6,00 zł. Źródło finansowania:
środki własne/NFOŚiGW,
− budowa ul. Mikołowska/Wiśniowa. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 3,00 zł. Źródło
finansowania: środki własne,
− budowa ul. Tunkla/Świętochłowicka. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 78 383,05 zł. Źródło
finansowania: środki własne,
− budowa ul. Kłodnicka 10-37. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 4 112,00 zł. Źródło
finansowania: środki własne/NFOŚiGW,
− budowa ul. Kingi/Na Piaski (od ul. Kingi 24 do ul. Na Piaski 79). Zadanie w trakcie realizacji.
Koszt: 243 048,59 zł. Źródło finansowania: środki własne,
− budowa ul. Drobna/OMP. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 74 964,84 zł. Źródło
finansowania: środki własne/NFOŚiGW,
− budowa ul. Pawłowska, Zielona, Kingi III etap. Zadanie zrealizowano. Koszt: 613 151,97 zł.
Źródło finansowania: środki własne/WFOŚiGW,
− budowa ul. Solidarności (A&S BAU). Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 579 928,75 zł. Źródło
finansowania: środki własne,
− budowa ul. Zajęcza - podłączenie. Zadanie zrealizowano. Koszt: 261,00 zł. Źródło
finansowania: środki własne,
− budowa ul. Asnyka. Zadanie w trakcie realizacji. Koszt: 6,00 zł. Źródło finansowania: środki
własne,
− budowa podłączeń. Zadanie zrealizowano. Koszt: 141 303,08 zł. Źródło finansowania: środki
własne.
Koszt całkowity ww. przedsięwzięć poniesiony w 2018 rok: 4 042 504,17 zł.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zrezygnowało
z realizacji zadania polegającego na poprawie efektywności odwadniania osadów (dehydrator
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elektroosmotyczny) w oczyszczalni ścieków Halemba Centrum, ze względu na bardzo duże
zużycie energii (nieopłacalność energetyczna).
4)

Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska:
− zakup stacji meteo - koszt w 2018 roku wyniósł 2 853,60 zł,
− zmodernizowanie systemu syren alarmowych (w ramach systemu wczesnego ostrzegania) –
koszt w 2018 roku wyniósł 22 496,70 zł. Środki pochodziły z budżetu miasta (180,00 zł
ze środków dotacji na konserwację i utrzymanie syren alarmowych),
− udział w projekcie pozakonkursowym, realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pt. „Opracowanie planów
adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców.” Członkowie Zespołu
do spraw współpracy przy przygotowywaniu Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ruda
Śląska uczestniczyli w podsumowujących warsztatach organizowanych w ramach projektu,
− uzgodnienie ze Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach
oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu
Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ruda Śląska,
− uzyskanie pozytywnej opinii Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Katowicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla projektu
Planu,
− podanie do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu Planu oraz Prognozy
oddziaływania na środowisko.

5)

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.
Na terenie miasta na bieżąco prowadzona była edukacja i działania promujące właściwe
zachowania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:
− ogłoszono w grudniu 2017 r. konkurs zbiórki makulatury oraz butelek plastikowych
i nakrętek w placówkach oświatowych na terenie miasta Ruda Śląska (konkurs trwał
od stycznia do maja 2018 r.). Celem konkursu było między innymi wyrobienie nawyku
segregacji odpadów komunalnych wśród dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się
przyzwyczajenia ich rodziców, podniesienie świadomości ekologicznej na temat prawidłowej
segregacji odpadów komunalnych, a także możliwości wykorzystania surowców wtórnych oraz
wpływ na osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia plastiku i makulatury; koszt konkursu – 19 500,00 zł - 3 czeki po 6 500,00 zł (środki
pochodziły z budżetu miasta),
− pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, na zaproszenie Dyrektorów placówek
oświatowych, prowadzili pogadanki/prelekcje w przedszkolach i szkołach podstawowych
dotyczące segregacji odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji
odpadów na terenie miasta Ruda Śląska,
− zorganizowano pilotażową akcję edukacyjną mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, którą
objęte zostały 1 764 gospodarstwa domowe - mającą na celu podniesienie świadomości
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ekologicznej mieszkańców w zakresie segregacji odpadów komunalnych i pozyskanie surowca
wtórnego. W tym

celu zostały rozdane mieszkańcom worki w kolorze czarnym

na odpady zmieszane. Każdy worek był oznaczony kodem kreskowym przypisanym do danego
lokalu mieszkalnego. W ww. worku mieszkańcy nie powinni byli umieszczać odpadów
segregowanych, takich jak: papier, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe (np. karton po mleku czy soku), baterie, drobny sprzęt
elektroniczny (pilot, ładowarka itp.), czy też przeterminowane leki. W trakcie pilotażu
przeprowadzono kontrole losowo wyciągniętych worków z pojemników na odpady zmieszane,
celem sprawdzenia prawidłowej segregacji odpadów. Koszt akcji wyniósł 54 000,00 zł. Źródło
finansowania: budżet miasta.
Osiągnięcie przez Gminę Ruda Śląska wymaganych poziomów recyklingu oraz wymaganych
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania:
− na

terenie

m.in.

miasta

prowadzona

przeterminowanych

leków,

była

selektywna

zużytych

zbiórka

baterii

i

odpadów

komunalnych

akumulatorów,

odpadów

problematycznych (np. termometrów rtęciowych, gaśnic, puszek po farbach, lakierach
i aerozolach, zużytych smarów, olejów, klejów). Powyższe odpady mieszkańcy mogli
przekazać

do

Gminnego

Punktu

Selektywnego

Zbierania

Odpadów

Komunalnych.

Przeterminowane leki mieszkańcy mogli także umieszczać w pojemnikach ustawionych
w przychodniach i aptekach, uczestniczących w ich zbiórce. Zużyte baterie mieszkańcy mogli
również umieszczać w pojemnikach ustawionych w budynkach Urzędu Miasta Ruda Śląska,
− przedsiębiorstwa we własnym zakresie wdrażały systemy zarządzania środowiskowego,
w tym system EMAS oraz system ISO 14001.
Zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest zostały
opisane w Powiatowym programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie miasta Ruda Śląska.
6)

Zasoby przyrodnicze;
W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzono
następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a)

zgodnie z uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,
w zakresie ochrony i kształtowania systemu przyrodniczego miasta:
− kształtowanie w obrębie terenów zabudowanych zespołów, bądź obszarów zieleni według
standardów i zasad określonych dla poszczególnych terenów,
− zachowanie istniejących zespołów zieleni urządzonej i szpalerów drzew wzdłuż ulic
i odtwarzanie drzew w miejscach koniecznego ich usunięcia,
− selektywne zdejmowanie próchniczej warstwy gleby podczas prac ziemnych i jej
wykorzystanie dla kształtowania zespołów zieleni,
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b)

zgodnie z uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ul. Zabrzańską, ul. 1 Maja, autostradą A4
oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska:
− na obszarze objętym ww. planem wyznaczono tereny lasów o symbolach: od 1ZL
do 4ZL. Zasady zagospodarowania tych terenów zgodnie z przepisami odrębnymi
w tym zakresie – ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 788, z późniejszymi zmianami). Granice lasów ochronnych zostały
wskazane graficznie na rysunku planu,
− w granicach obszaru objętego ww. planem występuje obiekt podlegający ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obejmuje on pomnik
przyrody żywej - drzewo oznaczone graficznie na rysunku planu. Obowiązuje ochrona
drzewa pomnikowego, aż do jego samoistnego, całkowitego rozpadu, jeżeli nie stanowi
to zagrożenia dla ludzi,
− na rysunku planu oznaczono stanowisko występowania kruszczyka błotnego, objętego
ochroną na podstawie przepisów odrębnych rozporządzenia w sprawie ochrony
gatunkowej roślin,
− we wrześniu 2018 r. zakończyła się rewitalizacja podwórka w Rudzie Śląskiej u zbiegu
ulic Tuwima/Sienkiewicza/Odrodzenia (Realizacja przez MPGM TBS Sp. z o.o.),
− w październiku 2018 r. zakończyła się rewitalizacja podwórka przy ul. Krasińskiego 20,
22, 22a w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Wirek (Realizacja przez MPGM TBS Sp. z o.o.).
− w trakcie realizacji - Renowacja podwórka zlokalizowanego przy ul. Jana Sobieskiego
w Rudzie Śląskiej – planowane zakończenie 2019 r.
Bieżące

utrzymywanie,

poprawa

estetyki

oraz

modernizacja

terenów

zieleni;

koszt w 2018 roku wyniósł 7 166 151,86 zł, Źródło finansowania: budżet miasta i środki UE.
7)

Tereny poprzemysłowe i zdegradowane.
Przeprowadzono rekultywację hałdy przy ul. 1 Maja (zwałowisko pocynkowe - obszar około
6,5 ha). Rekultywacja polegała na umieszczeniu w glebie specjalnych dodatków, które będą
wiązać zanieczyszczenia w części korzeniowej roślin, tak aby nie przechodziły one do ich części
naziemnej. W ten sposób użytkowanie hałdy i kontakt z tak nasadzonymi roślinami będzie
bezpieczny. Zastosowano fitostabilizację, czyli nasadzenia roślin, których zadaniem jest
zabezpieczenie przed wydostawaniem się na zewnątrz metali ciężkich oraz stabilizacja
północnych zboczy hałdy.
Powstał teren rekreacyjny poprzez wybudowanie i utworzenie: placu zabaw, ścieżki
historycznej, siłowni, ścianki wspinaczkowej, toru do jazdy na BMX, górki saneczkowej, alejek
z miejscami odpoczynku, punktu widokowego, oświetlenia terenu. Finansowanie:
− Projekt pn. Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska, którego jednym
z pierwszych etapów było zagospodarowanie hałdy – realizacja MPGM TBS Sp. z o.o. w ramach
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Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości
środowiska miejskiego,
− LUMAT - w ramach Programu INTERREG Central Europe – realizacja Zespół Lumat.
8)

Klimat akustyczny.
Zadania związane z poprawą funkcjonalności i parametrów technicznych dróg, mających
wpływ na zmniejszenie emisji hałasu, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska zostały
opisane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska
na lata 2018-2023.

9)

Promieniowanie elektromagnetyczne
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska
w Katowicach przeprowadził pomiar monitoringowy natężenia pola elektromagnetycznego
na terenie miasta Ruda Śląska w punkcie przy ul. Fitelberga. Zadania związane z prowadzeniem
Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa śląskiego w 2018 roku były
finansowane z budżetu państwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono
następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym
pomiędzy ul. Zabrzańską, ul. 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska
wprowadzono ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
w tym w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, polegające
na obowiązku uwzględniania dopuszczalnych wartości parametrów fizycznych dla miejsc
dostępnych dla ludności zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie (rozporządzeniem
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów).

10) Zasoby geologiczne.
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach przeprowadził 15 kontroli w zakładach górniczych
prowadzących działalność górniczą (wydobywanie kopalin oraz likwidacja zakładów górniczych)
pod terenami miasta Ruda Śląska, w tym:
− 11 kontroli w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda,
− 3 kontrole w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”,
− 1 kontrolę w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”.
Kontrole zostały przeprowadzone w oparciu o Plan pracy Okręgowego Urzędu Górniczego
w Gliwicach na rok 2018, zgodnie z kompetencjami organów nadzoru górniczego, określonych
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Koszty wykonywania czynności
inspekcyjno-technicznych w zakładach górniczych są pokrywane ze środków budżetu państwa.
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Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego: 26 kwietnia 2018 r. w Polskiej
Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK „Ruda” Ruch „Pokój” oraz 25 października 2018 r.
w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK „Ruda” Ruch „Halemba”. Podczas spotkań
omawiano:
− postęp prac prowadzonych w rejonie Parku Strzelnica i ul. Basenowej,
− zakres prac remontowych wykonanych w nawierzchniach dróg i konstrukcji wiaduktów,
− wykonanie opracowania dotyczącego wyboru koncepcji regulacji Potoku Bielszowickiego,
− doraźne i docelowe przedsięwzięcia zmierzające do regulacji zachwianych stosunków
wodnych na terenie miasta Ruda Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń podtopień
w rejonie Potoku Bielszowickiego,
− stanu opracowania „Kompleksowego programu regulacji stosunków wodnych, ochrony
przeciwpożarowej, uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonach położonych
w zlewni Potoku Bielszowickiego, w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska,
z uwzględnieniem uwarunkowań mających na celu zapewnienie rozwoju infrastrukturalnego
Miasta, a także wynikających z prowadzonej i projektowanej działalności górniczej wszystkich
ruchów Kopalni Ruda. Z posiedzeń Zespołu sporządzono protokoły.
11) Gleby.
• Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie umieszcza informacje na stronie
internetowej dotyczące ochrony roślin, rolnictwa zrównoważonego i rolnictwa ekologicznego.
• Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Tarnowskich Górach, z siedzibą w Nakle Śląskim, zorganizował szkolenie dla
rolników z terenu Rudy Śląskiej. Wykładowcami byli pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lekarze weterynarii,
pracownicy Stacji Chemiczno-Rolniczej. Szkolenia były prowadzone w ramach zadań
statutowych. Na szkoleniach były poruszane problemy związane z wymogami dotyczącymi
utrzymania zwierząt, przechowywania nawozów naturalnych, terminów stosowania nawozów
w uprawach, badań zasobności gleby i prawidłowego nawożenia, bioasekuracji w produkcji
rolniczej, zasad stosowania środków ochrony roślin i upraw jakie musi posiadać stosujący
środki ochrony roślin. Na szkoleniach rolnicy byli informowani o kontrolach w terenie
prowadzonych

przez różne uprawnione instytucje i

ewentualnych konsekwencjach

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich gospodarstwach.
• W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono
następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a)

zgodnie z uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,
w

zakresie

ochrony

gruntów

rolnych

i

leśnych

wyznaczono

tereny

lasów

i zadrzewień oznaczone na rysunku planu symbolem ZL1, obejmujące istniejące lasy,
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zadrzewienia

oraz

tereny

przeznaczone

do

zalesienia

bądź

zadrzewienia.

Na terenach ZL1 obowiązuje:
−

ochrona lasów i ekosystemów leśnych, zadrzewień w szczególności obejmujących
naturalne fragmenty rodzimej przyrody, w tym naturalnych bagien i torfowisk, skupisk
gatunków dziko występujących zwierząt i roślin objętych ochroną zgodnie
z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

−

ochrona gleb i wód leśnych,

−

ograniczenie regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami ochrony
lasów oraz użytkowania sąsiadujących z lasami gruntów nieleśnych,

−

zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu
za

wyjątkiem

prac

związanych

z

zabezpieczeniem

przeciwpowodziowym

lub lokalizacją obiektów i wykonywaniem prac związanych z gospodarką leśną,
−

zakaz likwidacji, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy, obszarów wodno-błotnych,

−

rekultywacja biologiczna istniejących składowisk odpadów przemysłowych zgodnie
z kierunkiem określonym w przeznaczeniu podstawowym (…),

−

wyznaczono tereny rolnicze z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy
polowe, działalność ogrodniczą i sadowniczą, oznaczone na rysunku planu symbolami
R1 i R2. Na przedmiotowych terenach obowiązuje zakaz realizacji wszelkich nowych
obiektów kubaturowych (…), składowania odpadów, zadrzewienia, zalesiania terenów
za wyjątkiem terenów R2. Obowiązuje ochrona naturalnych elementów krajobrazu,
w tym ochrona zieleni wysokiej, cieków, oczek wodnych. Na terenach R2 o glebach
silnie zanieczyszczonych dopuszczono zadrzewienie, zalesienie, bądź zalecono
uprawę roślin przemysłowych,

b)

zgodnie z uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ul. Zabrzańską, ul. 1 Maja, autostradą A4
oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska, na obszarze objętym ww. planem
wyznaczono:
− tereny rolnicze o symbolach: od 1R do 4R,
− tereny zabudowy zagrodowej oraz produkcji roślinnej o symbolach: 1RO, 2RO,
− teren produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego o symbolu: 1RU.
Na ww. terenach wprowadzono ustalenia szczegółowe ograniczające lokalizowanie
obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów służących obsłudze działalności rolnej,
mające na celu ochronę gruntów ornych.

• W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska, celem ochrony istniejących gruntów niezainwestowanych oraz
zachowania ich ciągłości na terenach rolnych realizowano zakaz lokalizacji wszelkich
obiektów, w tym obiektów związanych z produkcją rolniczą, przetwórstwem rolno–
spożywczym, budynków mieszkalnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Celem
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ochrony istniejących lasów oraz zachowania ich ciągłości w studium wprowadzono zakaz
lokalizacji wszelkich obiektów z wyjątkiem obiektów wynikających z przepisów szczególnych.
12) Poważne awarie przemysłowe.
W zakresie przeciwdziałania wystąpieniu poważnych awarii Państwowa Straż Pożarna w Rudzie
Śląskiej na bieżąco współpracowała z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ruda
Śląska. W roku 2018 na terenie miasta nie wystąpiły poważne awarie przemysłowe.
13) Edukacja ekologiczna.
• Na

terenie

miasta

prowadzone

były

działania-akcje/kampanie

promujące

postawy

ekologiczne, między innymi przeprowadzono akcje ekologiczne pn. „Sprzątanie Świata”
i „Dzień Ziemi” (obsługa i koordynacja), koszt – 79 968,06 zł. Środki pochodziły z budżetu
miasta.
• Przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest prezydent miasta realizowały
treści z zakresu edukacji ekologicznej zawarte w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
„Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego
człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia
wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony
środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią”. Treści z zakresu edukacji ekologicznej
zostały uwzględnione, w opracowywanych przez poszczególne szkoły, szkolnych programach
profilaktyczno-wychowawczych. Edukacja ekologiczna realizowana była w przedszkolach
w ramach zajęć wychowania przedszkolnego, a w szkołach w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów. Ponadto edukacja ekologiczna realizowana była
poprzez udział dzieci i młodzieży w programach i projektach edukacyjnych, akcjach,
konkursach i wycieczkach o tematyce ekologicznej. W roku 2018 edukacja ekologiczna
realizowana była:
− w 29 publicznych przedszkolach,
− w 29 publicznych szkołach podstawowych, w tym w 14 szkołach podstawowych z
oddziałami gimnazjalnymi,
− w 4 gimnazjach,
− w 4 liceach ogólnokształcących,
− w 6 technikach,
− w 3 branżowych szkołach I stopnia z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej.
a)

Działania w zakresie edukacji ekologicznej podejmowane przez rudzkie przedszkola
Programy:
− „Nasz region, nasz czysty dom” – realizowany w ramach Strategii Rozwoju Miasta,
− „Kubusiowi przyjaciele natury” - Ogólnopolski Program Edukacji Ekologicznej,
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− „Czyste powietrze wokół nas” przy współpracy z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną, Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
− „My i świat wokół nas”,
− „Ekologiczna placówka”,
− „Zielone przedszkole”,
− „Zielona placówka”,
− „W zgodzie z naturą” – segregowanie śmieci, zbiórka makulatury oraz zużytych
baterii,
− „Sprzątanie świata”,
− „Moje czyste miasto”,
− „Bajkowa kraina o swoje środowisko dba, zdrowe i szczęśliwe życie nam da”,
− „Mali strażnicy przyrody” – program autorski,
− „Zbieramy surowce wtórne – chronimy przyrodę”,
− „Żywienie na wagę zdrowia” – żywienie ekologiczne: Piramida zdrowego żywienia,
samodzielne komponowanie śniadania podczas dnia „Bufet Przedszkolaka”,
− „Klub Zdrowego Przedszkolaka”- edukacja żywieniowa (zdrowa żywność) dla dzieci
w wieku przedszkolnym - przy współpracy z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną, Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
− „Mamo, tato wolę wodę” – „Wodne wędrówki”, „O czym szumią drzewa” – Patronat
merytoryczny Instytut Matki i Dziecka Żywiec Zdrój,
− „Nie pal przy mnie” – „Światowy Dzień bez papierosa”,
− „Las to dom zwierząt – nie zaśmiecaj go” - Patronat Muzeum w Zabrzu,
− „Zdrowie naszym skarbem”,
− „Chcę zdrowo żyć i bezpiecznym być” – program profilaktyczny,
− „Święto drzewa” – program organizowany przez Klub Gaja,
− Partnerstwo Prywatno-Publiczne: oszczędzanie energii prowadzone przez firmę
Siemens.
Projekty:
− „Wędrówki i zabawy kropli wody”,
− „Przedszkolaki – strażnikami przyrody”,
− „Atlas motyli dziecięcych” – projekt e-Twining,
− „Mali badacze przyrody”,
− „Poszukiwacze przygód”,
− „Eko odkrywcy”,
− „Zdrowo się odżywiamy”,
− „Moje miasto bez elektrośmieci”,
− „Nasz region, nasz czysty dom” - projekt regionalno–ekologiczny,
− „Mały badacz - odkrywca” - eksperymenty ze śniegiem – właściwości fizyczne śniegu
i lodu – zanieczyszczenie powietrza (spalanie śmieci, dym z kominów),
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− „Międzynarodowy Dzień Słońca” - znaczenie promieni słonecznych dla ludzi, zwierząt
i roślin, wpływ zanieczyszczenia powietrza na promienie słoneczne.
Akcje:
− „Segregacja – nic trudnego, zrób dla Ziemi coś dobrego” – selektywna zbiórka
makulatury, baterii,
− „Dzień Drzewa” - sadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym,
− „Światowy Dzień Ptaków” - wykonanie karmników przez rodziców, zbieranie karmy
dla ptaków,
− „Światowy Dzień Wody” – podejmowanie działań na terenie przedszkola i własnego
domu zmierzających do zmniejszenia zużycia wody – wykonanie ulotek dla dzieci
i rodziców,
− „Dzień Ziemi” – prezentacja multimedialna na temat degradacji środowiska,
sprzątanie placu przedszkolnego, sadzenie krzewów ozdobnych,
− „Przedszkolak małym ekologiem”,
− „Nakręcamy pomoc” – zbiórka plastikowych nakrętek,
− Zbiórka kasztanów i żołędzi dla żubrów z Pokazowej Zagrody w Pszczynie,
− „Zakręcamy Rudę na zielono” – zbiórka plastikowych korków,
− „Sprzątanie Świata” – ogólnopolska akcja pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”,
pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia,
− „Odpady stałe zagrożone dla środowiska” – zbiórka baterii małogabarytowych
i zużytych telefonów komórkowych,
− organizacja festynu rodzinnego pod hasłem „Nasza zielona planeta” – promowanie
ekologii,
− „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” – zbieranie nakrętek,
− „Posadź swoje drzewko” – sadzenie drzew i krzewów ozdobnych na terenie
przedszkola – współpraca z Fundacją Ekologiczną „Silesia”.
Konkursy:
− „Święto Wody i Zdrojka” – ogólnopolski konkurs plastyczny,
− „Ekologiczny Dinek” – konkurs plastyczny,
− „Zabawka ekologiczna” - wojewódzki konkurs plastyczny (recykling),
− „Nie pal przy mnie” – konkurs plastyczny,
− „Bezpieczny i czysty dom” – konkurs plastyczny,
− „Przyjaciel lasu” – konkurs plastyczny,
− Wojewódzki

„Konkurs

żołędziowy”-

największe zbiory

z rodzimego

Dębu

Szypułkowego”,
− ”Odkrywcy przyrody”,
− „Przygody płynącej wody” – konkurs plastyczny pod patronatem Prezydenta Miasta
Ruda Śląska,
− „Segregujemy z Rudą”,
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− „Drzewo naszym przyjacielem” – konkurs plastyczny,
− „Klub zdrowego przedszkolaka”,
− „Konkurs wiedzy przyrodniczej”,
− „Regionalny

Konkurs

Literacki.

Znam

utwory

Małgorzaty

Strzałkowskiej”

– popularyzacja literatury dziecięcej poruszającej tematykę ekologiczną,
− „Przedszkolaki dbają o przyrodę”,
− „Jestem sobie ogrodniczka” – konkurs przyrodniczy,
− „Ekozabawka” - konkurs plastyczno–techniczny,
− „Drzewo naszym skarbem i przyjacielem” - konkurs plastyczny zorganizowany
przez Urząd Miejski w Zabrzu i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Wycieczki ekologiczne:
− „Marsz Małych Ekologów” – z hasłami ekologicznymi po najbliższej okolicy,
− wycieczka do ogrodu Botanicznego w Mikołowie,
− wycieczki do Stacji Uzdatniania Wody, Stacji Edukacji Ekologicznej,
− współpraca ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie – „Podążanie śladami smoka
przyrodnika”,
− wycieczka do Palmiarni w Gliwicach,
− wycieczka do ZOO w Opolu.
Przykłady tematów zajęć edukacyjnych:
− ekologia,
− gospodarka wodna,
− gospodarka odpadami,
− projektowanie i wykonanie odznaki „Przyjaciel przyrody”,
− wartości ekologicznego jedzenia,
− doświadczenia i eksperymenty „Zielone ogródki”,
− warsztaty ekologiczne,
− zajęcia integracyjne „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”,”Ekomoda”.
Prowadzenie przedszkolnych kółek ekologicznych
− „Wyobraźnia bez granic” – kółko badawcze, kółko ekologiczno–przyrodnicze.
Inne:
− pogadanki - propagowanie zachowań związanych z oszczędzaniem wody, energii
elektrycznej w toku codziennych sytuacji,
− oglądanie filmów edukacyjnych „Recykling”, „Dlaczego dzieci sprzątają śmieci”,
„Co to są rezerwaty przyrody”, „Woda źródłem życia”,
− zbiórka makulatury i zużytych baterii,
− segregacja śmieci,
− sprzątanie ogródka przedszkolnego,
− dokarmianie ptaków,
− sadzenie roślin,
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− kąciki przyrodnicze i ekologiczne – mini hodowle w salach zajęć,
− obchody „Zielonego dnia”, „Dnia marchewki”,
− „Kuchcikowo” – spotkanie z kucharzem i wspólne robienie zdrowych kanapek,
− „Ekologiczny patrol” – przedszkolny patrol na terenie ogrodu przedszkolnego,
− bal ekologa,
− „Ekologiczny dekalog przedszkolaka”,
− udział w Gali Piosenki Ekologicznej w Zabrzu,
− przedstawienie teatralne „Ekologiczna królewna”, „Żyjmy zdrowo i wesoło”, „Zdrowe
duszki”,
− wystawy prac plastycznych wykonanych z surowców wtórnych „Ziemia nasza
planeta”, „Coś z niczego”
b)

Działania w zakresie edukacji ekologicznej podejmowane przez rudzkie szkoły
podstawowe.
Programy:
− „Eko-Świetlik” – realizowany podczas zajęć świetlicowych wśród uczniów klas I-III,
− „Mamy tylko jedną Ziemię”,
− „Posadź swoje drzewko” – stworzenie szkolnego ogrodu botanicznego,
− „Moje miasto bez elektrośmieci” – ogólnopolski program edukacyjny,
− „Czyste powietrze wokół nas”,
− „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
− „Stań po zielonej stronie mocy”,
− „Zamień tonery na komputery”,
− „Plastek i jego zaczarowane pudełko” – europejski program edukacyjny przeznaczony
dla uczniów klas młodszych,
− „Jestem przyjacielem zwierząt – znam je, szanuję i chronię” – organizowany
przez Pałac Młodzieży w Katowicach,
− „Razem dla przyrody” – grant pozyskany w konkursie: „Fundusz Naturalnej Energii”
organizowany przez Fundację Nasza Ziemia,
− Partnerstwo Prywatno-Publiczne: oszczędzanie energii prowadzone przez firmę
Siemens.
Akcje:
− „Sprzątanie Świata" – uczniowie wspólnie z nauczycielami uczestniczą w sprzątaniu
terenów wokół szkół, osiedli, na których mieszkają,
− organizacja obchodów „Dnia Ziemi” (np. konkursy plastyczne, przedstawienia, quizy
ekologiczne, prace z wykorzystaniem różnorodnych odpadów),
− zbiórka makulatury, nakrętek od butelek, zużytych baterii, pojemników na tusz
do drukarek: wyrabianie u uczniów nawyków segregacji odpadów na surowce wtórne
oraz na szkodliwe dla środowiska,
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− „Segregowanie – wspólne zadanie” – akcja zorganizowana przez Urząd Miasta Ruda
Śląska,
− akcja antytytoniowa zorganizowana przy współpracy z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną,
− „Ruda na tropie” – akcja edukacyjna dotycząca segregacji śmieci,
− „Zimowe ptakoliczenie OTOP” – akcja przeprowadzona przez ogród botaniczny
w Zabrzu,
− „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę” – akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie
„Fauna”.
Konkursy:
− konkursy wiedzy: „Z ekologią za pan brat”, „Świetlik”, „Świat oczami młodych”,
„Każdy z nas zyska na ochronie środowiska”, „Pstryczek elektryczek”,
− konkursy plastyczne: „Ziemia jest tylko jedna”, „Eko moda”, „Ekologiczna
Marzanna”, „Prezent dla przyjaciela”, „Drzewo – skarbem, domem, przyjacielem”,
„Projekt ekologicznego znaczka pocztowego”, „Nie ma śmieci są surowce”,
− konkursy fotograficzne: „ Podglądaj przyrodę”, „To chciałbym ocalić”,
− konkurs poetycki: „Jestem człowiekiem”,
− konkurs na najładniejszą klasową rabatkę,
− „Zielona Pracownia - Projekt” – konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wycieczki ekologiczne:
− wycieczka do Chlebowej Chaty w Górkach Małych dla uczniów klas pierwszych
– zapoznanie dzieci z działaniem gospodarstwa ekologicznego,
− odwiedzenie oczyszczalni ścieków „Halemba” – uczniowie dowiedzieli się jak pracuje
nowoczesna oczyszczalnia ścieków, skąd trafia woda do ich domówi i jak jest
oczyszczana,
− udział w warsztatach wyjazdowych do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego
i Kulturowego Jury w Podlesicach, których celem było zwiększenie stopnia
świadomości ekologicznej wśród uczniów,
− wycieczka do Parku Śląskiego w Chorzowie – uczniowie zapoznali się z działaniem
elektrowni, obserwowali przyrodę, zostali zapoznani ze sposobami ochrony zwierząt
oraz ekologicznymi rozwiązaniami w obszarze hodowli zwierząt,
− udział w warsztatach ekologicznych w leśnej Sali edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice,
− udział w „Nocy biologów” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Pogadanki – przykładowe tematy:
− Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu i w szkole, miejscu zabawy i pracy
na stan środowiska naturalnego,
− Degradacja środowiska – przyczyny i wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek
z formami działalności ludzi,
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− Segregacja śmieci w szkole i w domu, racjonalne używanie wody, energii
elektrycznej, poszanowania terenów zielonych, w tym ogródka szkolnego,
− Sposoby usuwania śmieci w naszej gminie,
− Świat opakowań,
− Informacja o segregacji i recyklingu,
− Leki – dobrodziejstwo ale i zagrożenia,
− Mój śmietnik świadczy o mnie,
− Drugie życie butelki PET.
Lekcje wychowawcze - przykładowa tematyka:
− „Jak dbamy o Ziemię”,
− „Dzień Ziemi – jak szanować otoczenie i przyrodę”,
− „Czy twój dom jest ekologiczny?”,
− „Jak uratować planetę, czyli co zostawię moim dzieciom”,
− „Co robię dla własnego zdrowia”,
− „Jak powstaje smog?”,
− „Życie lasu”,
− „Dlaczego woda musi być czysta”,
− „Jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza, wody, gleby”,
− „Jak racjonalnie korzystać z wody?”,
− „Sposoby oczyszczania ścieków”,
− „Ratujmy przyrodę”,
− „Czym jest ekologia?”,
− „Ekologiczne źródła energii”,
− „Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze”,
− „Choroby cywilizacyjne” (ukazanie zależności w przyrodzie, uświadamianie dzieciom
problemu związanego z zanieczyszczaniem środowiska oraz podanie sposobów
na poprawienie jego stanu).
Inne:
− organizacja kiermaszy zdrowej żywności (promocja zdrowego odżywiania),
− propagowanie aktywnego trybu życia (propozycja różnych form aktywności ruchowej
jako alternatywy dla gier komputerowych np. zajęcia na „Orliku”, zajęcia
na basenie, tenis),
− wykonywanie gazetek ściennych o tematyce ekologicznej,
− prowadzenie hodowli roślin w salach lekcyjnych,
− zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych,
− obchody „Dnia wody” w celu uświadomienia uczniom, jak wielką rolę odgrywa woda
i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów,
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− przygotowywanie audycji dotyczących: chorób będących wynikiem zanieczyszczenia
środowiska, oszczędzania wody i energii elektrycznej w gospodarstwie domowym
i w szkole, historii Dnia Ziemi i wpływu jednostek na poprawę jakości środowiska,
− zapoznanie uczniów ze stroną internetową Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska z mobilną aplikacją – „Jakość powietrza w Polsce”,
− dokarmianie zimą ptaków,
− zbieranie i przekazywanie karmy dla schroniska „Fauna” ,
− organizacja Tygodnia ogrodu sensorycznego.
c)

Działania w zakresie edukacji ekologicznej podejmowane przez rudzkie szkoły
ponadgimnazjalne.
Programy:
− „Mój sposób na życie” – program realizowany w klasach gimnazjalnych,
− „Promieniotwórczość – ratunek czy zagrożenie dla człowieka”,
− „Ratujemy środowisko naszego miasta”,
− „Trzymaj formę” pod patronatem Sanepidu,
− „Tradycyjny sad”,
− „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
− projekt edukacyjny w ramach programu grantowego "Małe granty EKO-UNII" - „Żyj
w równowadze ze sobą i ze światem” propagujący idee zrównoważonego rozwoju,
troski o klimat, selektywnej zbiórki odpadów, oszczędzania zasobów naturalnych.
W ramach projektu podjęto następujące działania: zajęcia warsztatowe na terenie
placówki oraz w Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie
Śląskiej, szycie toreb wielokrotnego użytku, wykonanie ekologicznych drewnianych
doniczek, przygotowywanie zdrowych posiłków, sadzenie ogrodów ziołowych,
wymiana używanych ubrań.
Dzięki wsparciu finansowemu z programu grantowego do szkoły zakupiono
m.in. stojak na rowery, sadzonki drzew oraz ziół.
Akcje:
− propagowanie turystyki ekologicznej – działalność szkolnego klubu górskiego
„ Bez granic”,
− szkolna zbiórka makulatury, segregacja śmieci, zbiórka nakrętek – akcja organizowana
przez nauczycieli ZSO nr 3 w ramach działań ekologicznych,
− współpraca ze schroniskiem „Fauna” – zbiórka żywności itp., pomoc wolontariuszy,
− organizacja zajęć terenowych z ekologii w Goczałkowicach,
− organizacja Szkolnego Dnia Ziemi,
− organizacja

terenowych

warsztatów

geologicznych

–

zajęcia

prowadzone

przez pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi,
− Kocham Rudą Faunę - akcja edukacyjna połączona ze zbiórką na rzecz schroniska
im. św. Franciszka z Asyżu TOZ „Fauna” w Rudzie Śląskiej.
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Konkursy:
− „Zielona Pracownia - Projekt” – udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
− „Z energią w przyszłość”,
− „Segregujemy z Rudą” - udział w konkursie organizowanym przez Wydział Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska dotyczącym zbiórki makulatury oraz butelek
plastikowych i nakrętek w placówkach oświatowych na terenie miasta Ruda Śląska,
− „Prawdziwa przyjaźń nigdy się nie kończy” - udział w konkursie organizowanym
przez schronisko Fauna,
− organizacja i udział w konkursie międzyszkolnym „Z Przyrodą na Ty”,
− konkurs plastyczny – plakat i instalacja – z okazji „Dnia Drzewa”,
− konkurs plastyczny i filmowy w ramach akcji „Podziel się wodą”.
Wycieczki ekologiczne:
− wycieczka do rezerwatu Sokole Góry,
− wycieczki Szkolnego Klubu Górskiego: Beskid Żywiecki, Beskid Wyspowy, Pilsko,
Babia Góra,
− wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego,
− wycieczka do fabryki Fiata w celu zapoznania się z nowymi ekologicznymi
technologiami w produkcji samochodów (jednym z punktów programu wycieczki jest
omówienie stosowanych nowych technologii korzystnych dla ochrony środowiska),
− wycieczka do Huty Pokój – recykling odpadów stalowych oraz zapoznanie z nowymi
metodami szlifowania z wykorzystaniem granulatu zamiast piasku, ze względu
na ochronę środowiska,
− wycieczka

do

fabryki

Skody

-

Procedury

związane

z ochroną

środowiska

przy produkcji samochodów – program „Skoda eco”,
− Palmiarnia Gliwice w ramach zajęć geografii realizacja tematu strefy roślinne
na świecie,
− wycieczka do oczyszczalni ścieków,
− wycieczka do PUK Ruda Śląska (przeróbka szkła, plastików i odpadów stałych).
Pogadanki:
− Zanieczyszczenia atmosfery, wody i gleby,
− Zanieczyszczenie środowiska naturalnego,
− Świat roślinny i zwierzęcy – ochrona przyrody,
− Czym zajmuje się ekologia - lekcje biologii,
− Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery,
− Ochrona środowiska na co dzień,
− Wpływ człowieka na stan czystości wód,
− Sposoby ochrony przyrody,
− Ochrona przyrody w Polsce,
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− Międzynarodowe formy ochrony przyrody,
− Odnawialne i nieodnawialne źródła energii,
− Ochrona przyrody – działanie na przyszłość,
− Czym zajmuje się ekologia? Ekologia populacji,
− Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej,
− Hybrydy jako najlepsze rozwiązanie we współczesnej motoryzacji – pod względem
oszczędności paliwa i emisji CO2 (ochrona środowiska),
− Produkcja kosmetyków na własny domowy użytek z wykorzystaniem naturalnych
składników (np. fusów z kawy, cukru, oleju kokosowego, ogórka zielonego) bez
sztucznych konserwantów.
Lekcje wychowawcze - przykładowa tematyka:
− Jak możemy zadbać o środowisko naturalne?,
− Jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne?,
− Święto Ziemi – porządkujemy najbliższą okolicę,
− Czy prowadzę zdrowy styl życia?,
− Smog jak powstaje i jak go ograniczyć?,
− Czad - bądź czujny!,
− Nasza świadomość ekologiczna a przyszłość planety,
− „Czy moja rodzina jest eko?”,
− „Gry i zabawy ekologiczne” – kształtowanie świadomości proekologicznej,
− „Każde działanie proekologiczne ma sens”.
Inne:
− przygotowanie gazetek o tematyce ekologicznej oraz prowadzenie segregacji śmieci,
− ECO Warsztaty – organizowane przez Stowarzyszenie Lepsze Kochłowice dla
społeczności lokalnej,
− zamontowanie czujnika smogu - współpraca ze Stowarzyszeniem Lepsze Kochłowice,
− stworzenie ogrodu społecznego - współpraca ze Stowarzyszeniem Lepsze Kochłowice,
− EKOchłowice - warsztaty ekologii - współpraca ze Stowarzyszeniem Lepsze Kochłowice
− prowadzenie ogrodu przy pracowni biologicznej – zakup i sadzenie roślin,
− ćwiczenia laboratoryjne - ”Jakość wód z najbliższego otoczenia”.
Warto zaznaczyć, że w 2018 roku podejmowano również szereg działań nieujętych
w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2015-2018;
• W dalszym ciągu duży nacisk kładziono przede wszystkim na działania związane z ochroną
powietrza:Wiosną 2018 roku na zlecenie Miasta w 15 lokalizacjach, głównie na miejskich obiektach
użyteczności publicznej, zamontowane zostały czujniki jakości powietrza. Wszystkie urządzenia
dokonują pomiaru pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku węgla, a większość z nich
również ozonu i dwutlenku azotu, będącego składnikiem spalin samochodowych. Urządzenia
pokazują również temperaturę, wilgotność powietrza i ciśnienie. Wyniki prezentowane są
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na stronie internetowej discovair.pl. (szerzej opisano działanie w ramach realizacji programu
Smart City).
• Ponadto Miasto starało się o kolejną dotację unijną dla mieszkańców, którzy chcą wykorzystywać
odnawialne źródła energii w swoich budynkach. W 2018 roku zamontowano 51 takich urządzeń.
Mieszkańcy zapłacili za nie tylko 15% wartości netto instalacji oraz należny podatek VAT.
Ze względu na duże zainteresowanie instalacjami OZE Miasto chce pozyskać pieniądze dla tych,
którzy złożyli wnioski, a nie zakwalifikowali się do I etapu. W IV kwartale 2018 r. do Urzędu
Marszałkowskiego został złożony wniosek na 172 instalacje OZE. Uruchomiony został także kolejny
nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu ekoinstalacji, które można było składać
do końca listopada w Urzędzie Miasta. Wykonanie takich instalacji wpisuje się w realizację
zarówno Miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska
na lata 2014–2030, które zakładają wykorzystywanie i promocję odnawialnych źródeł energii
w mieście.
• W 2018 roku również dofinansowywano wymianę starych pieców węglowych. Dofinansowaniem były
objęte nakłady poniesione na zakup nowych urządzeń grzewczych (na paliwo stałe 5 klasy,
gazowych oraz elektrycznych), podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz odnawialne źródło energii
– zakup nowej pompy ciepła stosowanej jako podstawowy system ogrzewania. Mogły się o nie
ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych,
osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz
wspólnoty mieszkaniowe.
• W 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 346 kontroli nieruchomości
w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami, w tym spalania odpadów, gospodarki
odpadami ciekłymi oraz zgodności deklaracji śmieciowych ze stanem faktycznym (Akcja
„Posesja”).

Kontrole

przeprowadzono

w

formie

zaplanowanych

działań,

jak

również

po zgłoszeniu mieszkańców oraz w przypadku zauważenia nieprawidłowości przez strażnika
w trakcie pełnionej służby. W trakcie kontroli ujawniono 126 nieprawidłowości (nałożono 102
mandaty karne i 24 pouczenia).
• Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili również 26 kontroli w zakresie pojazdów
opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg prowadzącego
do niezorganizowanej emisji pyłu.
W ostatnich latach coraz częściej można zaobserwować negatywne skutki postępujących zmian
klimatu, niejednokrotnie potęgowanych przez rozwój obszarów miejskich (np. wzrost urbanizacji,
wzrost zagęszczenia ludności, spadek udziału powierzchni biologicznie czynnych).
Mając na uwadze prognozowane zmiany klimatu Miasto uczestniczy w nowatorskim projekcie
Ministerstwa Środowiska pt. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miasta powyżej
100 tys. mieszkańców”. Projekt jest realizacją wskazań Strategicznego planu adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu w Polsce (SPA 2020). Głównym celem projektu jest ocena
wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych,
adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.
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Ruda Śląska przystąpiła do projektu na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem
Środowiska w dniu 19 czerwca 2015 roku. Proces przygotowywania Planu adaptacji przebiegał
w systemie trójstronnej współpracy między Ministerstwem Środowiska, Miastem Ruda Śląska oraz
Wykonawcą

z

ramienia

Konsorcjum

–

Instytutem

Ekologii

Terenów

Uprzemysłowionych

w Katowicach. Celem Planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030 jest
podniesienie odporności miasta na zjawiska klimatyczne przy zmieniających się warunkach
klimatycznych. Plan adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030 wskazuje wizję, cel
nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte
poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w czterech najbardziej wrażliwych sektorach
miasta, tj. gospodarki wodnej, terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności,
transportu i energetyki. Najważniejsze zagrożenia dla miasta wynikają z prognozowanego nasilenia
się występowania intensywnych opadów w mieście, w tym również burz oraz wzrostu częstości
występowania i wydłużenia długości fal upałów w okresach letnich. Najistotniejszym zagadnieniem
jest gospodarka wodami opadowymi na terenie miasta, przy ograniczonych obecnie możliwościach
odbioru tych wód przez naturalne odbiorniki, oraz stan infrastruktury w tym zakresie, a także
zagadnienie ochrony przeciwpowodziowej na ciekach wodnych. Zagadnienie to jest istotne z uwagi
na infrastrukturę wodno-ściekową, transport drogowy i tereny zabudowy miejskiej.
Realizacja Planu adaptacji ma zapewnić poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców
wraz z zachowaniem walorów środowiskowych oraz efektywne funkcjonowanie gospodarki Miasta
w warunkach zmian klimatu.
W roku 2018 członkowie Zespołu do spraw współpracy przy przygotowywaniu Planu adaptacji
do zmian klimatu dla miasta Ruda Śląska uczestniczyli w podsumowujących warsztatach
organizowanych w ramach projektu Ministerstwa Środowiska. Ponadto uzyskano pozytywną opinię
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla projektu Planu adaptacji. Poinformowano również
społeczeństwo o opracowaniu projektu Planu adaptacji oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.
Po zaakceptowaniu projektu Planu adaptacji przez Ministerstwo Środowiska, dokument zostanie
przekazany do Miasta, celem jego przyjęcia.
W trakcie prac nad dokumentem Miasto wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie na realizację zadania „Zagospodarowanie wód
opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”
etap I i II z osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Miasto
pozyskało dofinansowanie na realizację etapu I w wysokości 12 292 666,53 zł oraz na II etap
w wysokości 31 282 872,45 zł. W ramach tych zadań miasto wybuduje kanalizację deszczową oraz
zbiorniki retencyjne, aby zapobiec skutkom nawalnych opadów oraz umożliwiając wykorzystanie wód
deszczowych do utrzymywania terenów zielonych i działań przeciwpożarowych.
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2.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska.
W celu ułatwienia oceny stanu akustycznego środowiska na terenie miasta, zgodnie z art.118

ust.1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Prezydent Miasta Ruda Śląska jest
zobowiązany do opracowywania co najmniej raz na 5 lat mapy akustycznej. Celem tego opracowania
jest wyodrębnienie terenów zagrożonych hałasem, co skutkuje koniecznością podjęcia działań
ochronnych.
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra
Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.112). Rozporządzenie to różnicuje normy hałasu (dopuszczalne poziomy)
dla różnych rodzajów terenów, z uwzględnieniem rodzajów obiektów lub działalności będących
źródłem hałasu, pory dnia i nocy, a także okresów działania.
Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny tworzy się programy
ochrony

środowiska

przed

hałasem,

których

celem

jest

dostosowanie

poziomu

hałasu

do dopuszczalnego. Program aktualizuje się co najmniej raz na pięć lat.
W roku 2018 została opracowana Aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”. W niniejszym opracowaniu uwzględniono również wyniki
Mapy akustycznej wykonanej dla dróg o natężeniu pojazdów powyżej 3 mln/rok, dostarczonej
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto w Aktualizacji Programu uwzględniono
podsumowanie i weryfikację poprzedniego Programu.
Wspomniany powyżej dokument został przyjęty Uchwałą Nr PR.0007.161.2018 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacja „Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”. Program obejmuje obszar, który pokrywał
się z zakresem mapy akustycznej wykonanej w 2017 r. Celem opracowania Programu, jaki
i Aktualizacji, było określenie niezbędnych priorytetów i kierunków działań, których intencją jest
zmniejszenie uciążliwości oraz ograniczenie poziomu hałasu na terenie miasta Ruda Śląska.
W ww. dokumentach zaproponowano działania, których realizacja w znaczący sposób przyczyni się
do poprawy jakości klimatu akustycznego miasta, a w wielu przypadkach spowoduje ustąpienie
istniejących przekroczeń obowiązujących wartości poziomu hałasu w porze dnia i nocy, a co za tym
idzie, poprawę komfortu życia osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł hałasu.
Przedstawione w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata
2013 - 2018 działania zostały podzielone na następujące grupy:
− działania monitoringowe,
− działania programowe,
− działania długoterminowe,
− działania edukacyjne.
W Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018
– 2023” zostały ujęte działania sklasyfikowane pod względem formy oddziaływania oraz horyzontu
czasowego jego realizacji. Klasyfikacja działań przedstawia się następująco:
• działania monitoringowe,
• działania programowe/inwestycyjne, które podzielono w zależności od horyzontu czasowego na:
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− działania krótkoterminowe,
− działania średnioterminowe,
− działania długoterminowe,
• działania edukacyjne,
• działania towarzyszące.
W ramach działań monitoringowych, w celu dokonania oceny klimatu akustycznego w rejonie
ulic: Lelewela, Gęsiej i Dolnej w Rudzie Śląskiej, w związku z eksploatacją w tym rejonie autostrady
A-4, linii kolejowej PKP oraz bocznicy kolejowej PGG KWK Ruda, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach w dniach od 28 listopada 2018 r. do dnia 3 grudnia 2018 r. przeprowadził
badania hałasu środowiskowego w 2 punktach pomiarowych, zlokalizowanych:
− na posesji przy ul. J. Lelewela 14 – punkt P1,
− na posesji przy ul. Dolnej 30 – punkt P2.
W punkcie pomiarowym P1 dokonano oceny akustycznej w związku z eksploatacją autostrady
A-4 oraz ciągu komunikacyjnego szynowego, tj. linii kolejowej nr 141 relacji Katowice Ligota –
Gliwice. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm
hałasu, określonych dla tego typu źródła hałasu, tj. wartości 61 dB dla pory dnia i 56 dB dla pory
nocy.
W punkcie pomiarowym P2 uwzględniono natomiast oddziaływanie PGG S.A. Oddział KWK Ruda
Ruch Bielszowice. Wyniki badań wskazały na przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w rejonie
ul. Dolnej, zarówno w porze dnia jak i nocy. Wobec Spółki PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch
Bielszowice Inspektorat prowadzi postępowania administracyjne w sprawie kar pieniężnych z tytułu
przekraczania dopuszczalnych norm hałasu, określonych w stosownej decyzji. Z posiadanych
przez Inspektorat informacji wynika, że Spółka realizuje tzw. decyzję naprawczą Marszałka
Województwa Śląskiego, mającą na celu ograniczenie nadmiernego hałasu przenikającego
do środowiska z terenu Kopalni.
Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w marcu 2018 r.
przeprowadził na terenie posesji przy ul. Mieszka I 32 i ul. Mieszka I 26 w Rudzie Śląskiej badania
hałasu środowiskowego emitowanego z terenu Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
NIK – POL Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58. Z przeprowadzonych
pomiarów wynika, że poziom dźwięku emitowanego z urządzeń Przedsiębiorstwa jest nierozróżnialny
z poziomem tła akustycznego.
W ramach realizacji działań programowych ujętych w ww. Programach pod nazwą „Utrzymanie
nawierzchni w dobrym stanie technicznym”:
a)

Miasto w 2018 r. wykonało remonty bieżące (w nawiasach podano wydatkowane kwoty)
następujących jezdni dróg, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska:
− ul. 1 Maja (17 826,80 zł),
− ul. Kokota (111 354,00 zł),
− ul. Grodzka (14,00 zł),
− ul. Halembska (285,55 zł),
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− ul. Joanny (152,00 zł),
− ul. K.Goduli (198 925,00 zł),
− ul. Katowicka (5 182,00 zł),
− ul. Kochłowicka (34 096,95 zł),
− ul. Ks. Niedzieli (325,00 zł),
− ul. Ks. Tunkla (1 035,00 zł),
− ul. Miodowa (60,00 zł),
− ul. Odrodzenia (148 335,85 zł),
− ul. Orzegowska (369,65 zł),
− ul. Matejki (8 288,00 zł),
− ul. Oświęcimska (158,89 zł),
− ul. Piastowska (593,80 zł),
− ul. Niedurnego (180 206,55 zł),
− ul. Podlaska (21 638,00 zł),
− ul. Radoszowska (147 512,50 zł),
− ul. Szczęść Boże (29,00 zł),
− ul. Wolności (346,10 zł),
− ul. Wyzwolenia (83 726,27 zł),
− ul. Objazdowa (102,00 zł),
− ul. Hallera (14,00 zł),
− ul. Piłsudskiego od A4 do Gościnnej (261 756,25 zł).
b)

Egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Rudzie Śląskiej przeprowadził w 2018 r. działania prewencyjno – kontrolne na ulicach
Miasta zgodnie z wykazem ulic ujętych w tabelach 4-6 ww. Programach. Do działań takich należy
zaliczyć m.in. PRĘDKOŚĆ, TRZEŻWOŚĆ, NURD, SMOG, TRUCK & BUS, TELEFON, MOTOCYKL
& QUAD. Brak informacji o poniesionych przez Komendę kosztów realizacji ww. zadań w 2018 r.

3.

Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta
Ruda Śląska.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających

azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2119) na terytorium Polski zakazano produkcji wyrobów
zawierających azbest. Jednocześnie zostały wprowadzone przepisy szczegółowe w zakresie zasad
bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu. Definitywny termin użytkowania tych wyrobów został
określony na 31 grudnia 2032 roku, pod warunkiem bezpiecznego ich wykorzystywania. W przypadku
stanowienia zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi wyroby zawierające azbest powinny zostać
usunięte i przekazane do bezpiecznego składowania. Zgodnie z przyjętą polityką Państwa w zakresie
usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, w dniu 14.05.2002 r. Rada Ministrów przyjęła
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Jako
kontynuacja przyjętego programu został opracowany Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
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na lata 2009 – 2032, który utrzymuje cele i aktualizuje zadania "Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski".
Rada Miasta Ruda Śląska, Uchwałą Nr 358/XIX/2007 z dnia 30.11.2007 r. przyjęła „Powiatowy
program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”. Głównymi
celami wynikającymi z ww. dokumentów jest m.in.:
− usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
− minimalizacja

negatywnych

skutków

zdrowotnych

spowodowanych

obecnością

azbestu

na terytorium kraju,
− likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W 2018 roku Prezydent Miasta Ruda Śląska Zarządzeniem Nr SP.0050.2.76.2018 z dnia
02.03.2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji zadania polegającego na usuwaniu
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2018 roku” podjął
decyzję o dofinansowywaniu usuwania azbestu przez osoby fizyczne wykorzystujące wyroby
zawierające azbest na terenie miasta Ruda Śląska. Regulamin dotyczył realizacji zadania
polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda
Śląska w 2018 roku z posesji będących własnością osób fizycznych. Zadaniem objęte zostały osoby
fizyczne będące posiadaczami obiektów, na których wykorzystywane były wyroby zawierające azbest.
Zadanie było finansowane ze środków własnych z budżetu Miasta Ruda Śląska oraz ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W ramach zadania w 2018 roku usunięto 12,32 tony wyrobów zawierających azbest pochodzący
z 12 posesji będących własnością osób fizycznych na kwotę 15 936,91 zł.
Ponadto na terenie miasta znajdują się obiekty budowlane będące własnością osób prawnych,
na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest. Z informacji uzyskanych od osób prawnych,
w 2018 roku usunięto ok. 192,5 ton wyrobów zawierających azbest, na kwotę 1 249 585 zł,
z następujących źródeł:
− Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba zleciła podmiotowi zewnętrznemu
usunięcie i utylizację 11,26 Mg odpadów o kodzie 17 06 05* - Materiały budowlane zawierające
azbest. Odpady zostały wytworzone w wyniku likwidacji mostu przenośnikowego nr 123, będącego
obiektem Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Rozbiórka mostu oraz utylizacja odpadów
sfinansowana była z programu likwidacji poziomu 380 m. Koszt usunięcia azbestu z ww. mostu,
według kosztorysu inwestorskiego, wyniósł 10 178,29 zł;
− Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” poinformowała o usunięciu
w 2018 roku azbestu w ilości 55,97 Mg na koszt 84 814,09 zł. Wyroby zawierające azbest zostały
usunięte z budynków przy ul. Krzywoustego 1-1b, ul. Krzywoustego 3-3b, ul. Narcyzów 7-7a oraz
budynków przy ul. Bocianów 6-6c w Rudzie Śląskiej;
− Rudzka

Spółdzielnia

Mieszkaniowa

poinformowała

o

usunięciu

azbestu

z

budynków

przy ul. Wolności 20, w ilości 6 719,07 m2 na kwotę 623 924,62 zł, z budynku przy ul. Wincentego
Lipa 7, 7A, 7B w ilości 2 337,40 m2 na kwotę 273 879,32 zł, oraz budynku przy ul. Wincentego Lipa
9, 9A, 9B w ilości 2 337,40 m2 na kwotę 256 789, 17 zł.
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W celu przypomnienia przepisów w przedmiotowym zakresie:
Zgodnie z par. 10 ust. Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające
azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) Informacje o wyrobach zawierających azbest, składają
właściciele obiektów budowlanych, na których wykorzystywane były wyroby zawierające azbest:
1)

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedkładają corocznie w terminie do 31 stycznia
właściwemu marszałkowi województwa’

2)

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcą przedkładają informację w terminie jw., prezydentowi
miasta.
Miasto Ruda Śląska wprowadza dane uzyskane od osób fizycznych do bazy azbestowej

prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju jako narzędzia do monitorowania realizacji zadań
wynikających z programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.
Zgodnie

z

danymi

zawartymi

w

Bazie

Azbestowej

prowadzonej

przez

Ministerstwo

Przedsiębiorczości i Technologii, na terenie Miasta Ruda Śląska znajdują się wyroby zawierające
azbest w ilości ok. 2144 ton, z czego 77 ton na terenach posesji osób fizycznych, zaś 2 067 ton
na posesjach osób prawnych.
Jak wynika z przedłożonych informacji, na terenie miasta Ruda Śląska, azbest i wyroby
zawierający azbest użytkowane przez osoby fizyczne są w dobrym stanie technicznym (II i III stopień
pilności).

4.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska (PGN).
Podstawę opracowania Planu stanowi uchwała nr PR.0007.169.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu
gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013)
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007 – 2013.
Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wiązała się z ratyfikowanym
przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Parlament Europejski w grudniu 2008 r.
pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym koniecznością
redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania
energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie PGN wynika także z założeń Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r.
Treść i zakres PGN wynika z załącznika 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013który
określa szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – opracowanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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PGN jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków
zewnętrznych na inwestycje w nim zawarte, w tym ze środków pomocowych z budżetu Unii
Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.
W 2018 r. w Rudzie Śląskiej zrealizowano następujące zadania wpisane w PGN :
1)

wsparcie finansowe zakupu energooszczędnego oświetlenia:
• Modernizacja

oświetlenia

ulicznego

przy

ulicy

Xawerego

Dunikowskiego,

Jacka

Malczewskiego, Ks. Ludwika Tunkla, Józefa Pordzika i Józefa Chełmońskiego w Rudzie
Śląskiej- Kochłowicach (ilość opraw montażowych - 60) - koszt 444 000,00 zł,
• Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Chłopskiej, Strzelców Bytomskich, Junaków,
Dziewanny, Marzanny, Sobótki, Jutrzenki i Świętojańskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie (ilość
opraw montażowych - 51) – koszt 4 441 200,00 zł,
• Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej - Nowym
Bytomiu (ilość opraw montażowych - 62) – koszt 130 000,00 zł,
• Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Hlonda w Rudzie Śląskiej - Orzegowie (ilość
opraw montażowych - 51) koszt 105 000,00 zł,
• Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Na Piaski w Rudzie Śląskiej - Bielszowice (ilość
opraw montażowych - 39) – koszt 85 000,00 zł;
2)

modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – etap III.
Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy Unijnych na demontaż 262 opraw o łącznej mocy
45,50 kW oraz zakup i montaż 263 nowych opraw oświetleniowych typu LED o łącznej mocy
22,065 kW i 104 słupów - na kwotę 1 533 393,06 zł – projekt został zrealizowany, rozpatrzenie
wniosku ma nastąpić w sierpniu 2019 roku;

3)

termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej:
•

termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Obr. Westerplatte 2A (wraz z montażem
paneli fotowoltaicznych) – dokończenie zadania wieloletniego – koszt poniesiony w 2018 r.
wynosi 1 899 138,00 zł,

•

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61 – dokończenie
zadania wieloletniego – koszt poniesiony w 2018 roku wynosi 401 890,00 zł

•

termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 18 – dokończenie zadnia wieloletniego
– koszt poniesiony w 2018 roku wynosi 108 705,00 zł

•

dokumentacje projektowe zlecone w ramach zadnia „ Dokumentacje przyszłościowe”
− termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Ks. Tunkla 147 B – 54 735,00 zł
− termomodernizacja budynku dyrekcji MOSiR przy ul. Hallera 14A 17 835,00 zł;

4)

dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta
Ruda Śląska – etap II.
Zamontowano 51 instalacji OZE (w tym: 31 instalacji fotowoltaicznych, 5 pomp ciepła
i 15 instalacji solarnych) – koszt 1 475 000,00 zł;
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5)

dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta
Ruda Śląska – etap II.
Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy Unijnych na montaż 172 instalacji OZE (w tym:
134 instalacji fotowoltaicznych, 14 pomp ciepła i 24 instalacje solarne) na kwotę 4 413 742,50
zł. Rozpatrzenie wniosku ma nastąpić w 2019 roku, przewidywana realizacja projektu
w 2020 roku;

6)

modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych.
− modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami dla rejonów ulic: Zielińskiego, Latki,
Chryzantem, Klary, Kazimierza, Szpaków – koszt 4 908 146,79 zł,
− budowa nowych sieci ciepłowniczych wraz z nowymi przyłączami do rejonów ulic: Nowaka,
Podlas, Bytomskiej, Zabrzańskiej, Wojska Polskiego, Kościuszki, Czarnoleśnej, Chorzowskiej,
Kolistej, Pokoju, Niedurnego, Jankowskiego, 1-go Maja, Kubiny, Różyckiego, ks. Niedzieli,
Sokolskiego – koszt 5 674 107, 37 zł;

7)

modernizacja energetyczna budynków przy ul. Matejki 2, 2A, 2B, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 – w 2018
roku,

wykonano

przyłącze

gazowe

oraz

izolację

pionową

budynku,

rozpoczęto

termomodernizację – brak danych o kosztach;
8)

budowa odcinka N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem
dwupoziomowym – poprawa funkcjonalności i parametrów dróg oraz zwiększenie atrakcyjności
terenów inwestycyjnych koszt 61 771 474,55 zł;

9)

przebudowa

ulicy

Reja

(KD-6/14)

–

poprawa

parametrów

technicznych

drogi

koszt

1 869 142,08 zł;
10) dofinansowanie modernizacjo źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach PONE - opisano
w raporcie z realizacji PONE;
11) utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą) - opisano w raporcie z realizacji
POŚ;
12) przeprowadzenie kampanii edukacyjnych zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorstw
zlokalizowanych na terenie Miasta - opisano w raporcie z realizacji POŚ.

5.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Ruda Śląska
Podstawą opracowania „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Ruda Śląska” (PONE)

jest „Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w którym stwierdzone zostały
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu” (POP), przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa
Śląskiego nr III/52/15/2010 z dnia 16.06.2010 r.
W zawartym w POP harmonogramie rzeczowo- finansowym dla Aglomeracji Górnośląskiej
zdefiniowano działania systemowe, wśród których wskazuje się obowiązek opracowania Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) i stworzenia systemu organizacyjnego w celu jego realizacji
w Rudzie Śląskiej. Działania prowadzące do ograniczenia niskiej emisji sformułowane zostały ponadto
w „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska” i wyznaczone
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w Priorytecie „Powietrze atmosferyczne” w celu operacyjnym krótkoterminowym „Ograniczenia
niskiej emisji pochodzącej ze spalania węgla w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach”.
1)

W 2018 r. zostało dofinansowanych 229 zmian systemów ogrzewania w ramach budżetu miasta
na rok 2018 – uchwała nr PR.0007.159.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2016 r., w tym:
− elektryczne: 17
− ekologiczne na paliwo stałe (ekogroszek, pellet): 57
− gazowe: 90
− podłączenie do sieci centralnego ogrzewania: 65
Łączna kwota dofinansowania: 847 748,65 zł.
Osiągnięty efekt ekologiczny:
− pył PM10 – 20 139,8 kg/rok
− pył PM2,5 – 15 593,6 kg/rok
− benzo(a)piren – 7,006 kg/rok

2)

W 2018 r. podłączono do sieci ciepłowniczej budynki przy ulicach:
− Podlas 1
− Zabrzańska 53-53a-53b, 55-55a (zadanie w PGN), 57-57a (zadanie w PGN), 59-59a (zadanie
w PGN),
− Bytomska 2, 4
− Chorzowska 6, 13
− Nowaka 3
− Kolista 6
− Wojska Polskiego 1-15, 4,6,8,10,12,14, 17-29
− Kościuszki 5, 7, 9, 11, 111, 11b
− Czarnoleśna 4,4a,4b,4c,4d
− Niedzieli 29-29d, 35-35b.

3)

W 2018 r. spółdzielnie mieszkaniowe dokonały termomodernizacji budynków przy ulicach:
a)

RSM – koszt: 7 354 180,00 zł
− Modrzejewskiej 14, 20
− Solidarności 10
− Wolności 20
− Paderewskiego 1
− Lipa 7
− Podlas 18
− Piechy 1, 3
− Huloka 5
− Wilka 6

b)

MGSM Perspektywa – koszt 3 533 982,98 zł
− Krzywoustego 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b
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− Bocianów 6, 6a, 6b, 6c
− Narcyzów 7, 7a
c)

GSM Nasz Dom – częściowe docieplenie ściany – koszt 1.770.010,31 zł
− Kłodnicka 68
− Borowa 4
− Grabowa 6, 7, 9,
− Leśna 2, 4, 6, 12, 14, 22, 32, 34, 38,
− Modrzewiowa 1, 3, 5, 6, 7, 8,
− Gwarecka 3a-3b
− Szybowa 2b

Rozdział 2
Demografia i przedsięwzięcia prorodzinne.

1.

Demografia.
Analizując sytuację demograficzną można posługiwać się dwoma podstawowymi źródłami

informacji: danymi z ewidencji ludności lub informacjami publikowanymi przez Główny Urząd
Statystyczny. Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Powierzchnia i ludność
w przekroju terytorialnym w 2018 roku”, Ruda Śląska jest 26, co do wielkości, ośrodkiem w Polsce.
Badając sytuację demograficzną miasta, nie można abstrahować od sytuacji demograficznej
w kraju oraz regionie, gdyż procesy demograficzne miasta i jego otoczenia są częścią globalnych
procesów. Wpływa na nią bardzo wiele czynników: od sytuacji gospodarczej, sytuacji na rynku pracy,
dostępności różnych form opieki nad dziećmi poprzez zmiany zwyczajów i postaw oraz zmian
kulturowych. Te ostatnie związane są wg demografów m.in. ze zmianami modelu małżeństwa
i rodziny, a także postaw życiowych. Na sytuację demograficzną wpływa ruch naturalny ludności:
urodzenia i zgony, długość trwania życia oraz ruch wędrówkowy – migracje.
Istotną charakterystyką obecnej sytuacji demograficznej jest utrzymujący się od 2012 roku
ubytek rzeczywisty ludności Polski. W latach 2012–2016 liczba ludności kraju zmniejszyła się
o ponad 100 tys. osób, zaś największy ubytek wystąpił w 2015 roku. Spadek liczby ludności był
wynikiem niekorzystnych tendencji – ubytku naturalnego ludności i salda migracji zagranicznych.
Ogólna liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się w 2016 r. o 4 tys. w porównaniu z rokiem
poprzednim i stanowiła 38 433 000. W 2017 r. liczba ludności Polski wzrosła o 1 tys. w porównaniu
z 2016 r. i wyniosła 38 434 000 ludności. W 2017 r. odnotowano po raz pierwszy od sześciu lat przyrost
rzeczywisty ludności. Stopa przyrostu rzeczywistego była dodatnia, lecz bliska zeru i wyniosła 0,001%,
tzn. na każde 100 tys. ludności przybyła 1 osoba. Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że w I półroczu
2018 r. Polska liczyła 38 413 000 mieszkańców, co oznacza, że w wyniku ruchu naturalnego i migracji
zagranicznych liczba ludności zmniejszyła się o prawie 20 tys. w stosunku do stanu z końca 2017 r.
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(co oznacza ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła –0,05%) oraz o 11 tys. osób w porównaniu
ze stanem z dnia 30.06.2017 r. (stopa ubytku rzeczywistego –0,03%)
(źródło: Sytuacja Demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Raport 2017-2018, Warszawa
2018 r. (https://bip.stat.gov.pl/.../rrl_sytuacja_demograficzna_polski_raport_2017_2018.pdf ).
Przyrost/ubytek rzeczywisty ludności w 2017 r. oraz w okresie 2002−2017 w przeliczeniu na 1000
mieszkańców w województwie śląskim kształtował się następująco: w 2017 r. –2,41, (osób na 1000
mieszkańców) sumarycznie w okresie 2002−2017 –38,75 Biorąc pod uwagę dane sumaryczne
za 2002−2017 śląskie było trzecim województwem, po opolskim i łódzkim, pod względem ubytku
ludności na 1000 mieszkańców (tamże).
Ruda Śląska należy do rdzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tworzony jest on przez
13 miast na prawach powiatu, największych pod względem liczby ludności i hierarchii pełnionych
funkcji miejskich. Miasta te tworzą wspólny obszar funkcjonalny, czyli obszar o zwartej,
policentrycznej strukturze, wzajemnych powiązaniach przestrzenno-funkcjonalnych i społecznogospodarczych i kulturowych, a także dzielący wspólne wyzwania rozwojowe i inwestycyjne.
Metropolia Górnośląska jest największym i najbardziej zurbanizowanym obszarem w Polsce,
a wszelkie procesy zachodzące w miastach najbardziej się tu uwidaczniają. Nasilają się procesy
demograficzne i społeczne typowe dla obszarów miejskich państw Europy. Do procesów tych należy
zmiana modelu rodziny, wydłużanie przeciętnego trwania życia, migracje wewnętrzne i zagraniczne,
zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa i przenoszeniem się ludności
miejskiej do strefy podmiejskiej.
Ruda Śląska podlega tym samym procesom społeczno-demograficznym i ekonomicznym,
co pozostałe miasta Metropoli, szczególnie te zbliżone wielkością. W 2017 r. Ruda Śląska liczyła
138 578 mieszkańców (dane GUS).
1)

Według informatycznego rejestru mieszkańców, dane na temat liczby osób zameldowanych
w Rudzie Śląskiej na pobyt stały ogółem oraz w rozbiciu na dzielnice, przedstawiają się
następująco:
Osoby zameldowane na pobyt stały
stan na dzień 31 grudnia 2018 r.
Dzielnica

Stan ludności
Ruda

21 630

Godula

10 627

Orzegów

7 373

Bykowina

15 338

Halemba

23 753

Kochłowice

12 244

Chebzie

852

Nowy Bytom

11 764

Wirek

16 777
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Bielszowice

9 861

Razem:

130 219 osób

Należy podkreślić, że informacje dotyczące liczby ludności poszczególnych dzielnic mają
charakter szacunkowy, orientacyjny, ponieważ dzielnice, wyodrębnione w sposób kulturowohistoryczny, nie są wyznaczone granicami administracyjnymi.
Na koniec 2017 r. w mieście zameldowanych na stałe było 131 639 osób, a na koniec 2018 r.
130 219 osób. Tak więc dane z rejestru ewidencji ludności również pokazują spadkowy trend
liczby mieszkańców (ubytek o 1 420 czyli o około 1% mieszkańców z 2017 r.).
2)

Dane statystyczne dotyczące ludności miasta Ruda Śląska z podziałem na poszczególne grupy
wiekowe przedstawia się następująco:
Kobiety

Grupa wiekowa

liczba

Mężczyźni
%*

liczba

%*

Razem
liczba

%*

dzieci i młodzież 0 – 18 lat

11 783

9,05%

12 407

9,53%

24 190

18,58%

osoby w wieku produkcyjnym
(K19-60 lat, M19-65 lat)

37 675

28,93%

41 262

31,69%

78 937

60,62%

osoby w wieku poprodukcyjnym
(K+ 60 lat, M+ 65 lat)

18 535

14,23%

8 557

6,57%

27 092

20,80%

130 219

100%

*- udział % w ogólnej liczbie mieszkańców

Rozkład wieku ludności Miasta w 2018 r.
8 557
18 535

Kobiety dzieci
i młodzież
0 – 18 lat
Mężczyźni dzieci
i młodzież
0 – 18 lat
Kobiety 19-60

11 783
12 407

37 675

Mężczyźni 19 – 65 lat

41 262
Kobiety + 60 lat
Mężczyźni + 65 lat
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3)

Przyrost naturalny.
Przyrost naturalny w Rudzie Śląskiej w 2018 r. był ujemny. Różnica pomiędzy urodzeniami,
a zgonami wynosi —397

4)

− liczba osób urodzonych:

1 311

− liczba osób zmarłych:

1 708.

Małżeństwa.
Dane dotyczące ilości małżeństw zawieranych na 1000 ludności wskazują na systematyczny
spadek zawieranych małżeństw, przy okresowych wahnięciach. W liczbach bezwzględnych
w Rudzie Śląskiej różnica w ilości zawartych małżeństwach pomiędzy 2010 a 2017 wynosi 266.
Małżeństw w tym okresie zawierano odpowiednio: 2010 – 940; 2011 – 819; 2012 – 796; 2013 – 724;
2014 – 757; 2015 – 692; 2016 – 768; 2017 – 674.

Małżeństwa zawarte Ruda Śląska (2010-2017)
1 000
800
600
400
200
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Grupa: MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY
I SEPARACJE, Małżeństwa zawarte).

5)

W liczbie rozwodów w Rudzie Śląskiej trudno znaleźć jednoznaczną tendencję, jednak zmniejsza
się różnica pomiędzy liczbą zawartych małżeństw i liczbą rozwodów, chociaż tu także można
zaobserwować okresowe wahnięcia, to w długiej perspektywie tendencja jest zauważalna.
Ruda Śląska

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

małżeństwa zawarte

940

819

796

724

757

692

768

674

rozwody

290

275

272

253

244

272

290

260

Różnica: małżeństwa
zawarte minus rozwody

650

544

524

471

513

420

478

414

Na podstawie: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Grupa: MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY
I SEPARACJE, Małżeństwa zawarte, rozwody

6)

Warto zwrócić uwagę na rosnący udział liczby osób w wieku 65+ w ogólnej liczbie mieszkańców
miasta Ruda Śląska zarówno ilościowy, jak i procentowy z 16,4% - 22 816 osób w 2016
do 24,5% - 31 034 osób w 2030 r., natomiast liczba osób 80+ będzie się kształtowała na poziomie
od ok 5 000 osób w 2017 r. do 7 960 w 2030 r. odpowiednio 3,6% i 6,3 % ogółu mieszkańców.
Jako ciekawostkę można podać, że na koniec 2018 r. w Rudzie Śląskiej mieszkało 7 osób, które
miały 100 i więcej lat.
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7)

Prognozy ludności.
Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę ludności gmin na lata 2017-2030.
Prezentowana prognoza ludności Miasta Ruda Śląska do 2030 r. jako punkt wyjścia przyjmuje stan
ludności w dniu 31.12.2016 r., w obowiązującym wówczas podziale administracyjnym. W 2019 r.
GUS planuje opracować kolejną edycję prognoz ludności w przekrojach: dla kraju ogółem,
województw, powiatów i miast na prawach powiatu oraz gmin. Szczegółowe dane opublikowane
są na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognozaludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html.
Dane prognozowane różnią się nieco od danych rzeczywistych za 2017 r. Zgodnie z danymi
GUS w 2017 r. w Rudzie Śląskiej mieszkało 138 578 osób, a prognoza mówi o 138 380 osobach.
(Artykuł wprowadzający do publikacji prognozy został opatrzony datą 31.08.2017 r.);
Ruda Śląska – prognoza ludności 2017-2030
Rok

Ludność

Urodzenia

Zgony

Napływy_wewn.

Odpływy_wewn.

2017

138 380

1 343

1 532

963

1 288

2018

137 617

1 335

1 544

948

1 272

2019

136 833

1 320

1 551

931

1 256

2020

136 023

1 299

1 560

918

1 240

2021

135 192

1 274

1 566

908

1 221

2022

134 338

1 247

1 572

898

1 202

2023

133 457

1 218

1 575

883

1 183

2024

132 548

1 191

1 577

864

1 164

2025

131 613

1 164

1 578

847

1 145

2026

130 657

1 138

1 577

835

1 130

2027

129 692

1 115

1 574

833

1 117

2028

128 716

1 094

1 569

822

1 102

2029

127 733

1 077

1 567

814

1 087

2030

126 744

1 065

1 565

803

1 073

źródło: GUS Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne)
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html

2.

Przedsięwzięcia prorodzinne:
Polityka prorodzinna miasta Ruda Śląska ma na celu dobro rodziny i społeczeństwa.

Jej przesłanki uznają rodzinę za najważniejszą komórkę w społeczeństwie, która odgrywa
podstawową rolę w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Polityka prorodzinna polega na próbie
tworzenia przez państwo, w tym samorząd terytorialny, rodzinom odpowiednich warunków
ekonomicznych. Obejmuje stosowanie ulg podatkowych płaconych dodatków i zasiłków dla osób
utrzymujących rodziny i dzieci, stosowanie preferencji kredytowych dla młodych małżeństw,
zapewnienie mniej zamożnym rodzinom mieszkań w budownictwie publicznym, zapewnienie
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bezpłatnej opieki zdrowotnej dla matek i dzieci, preferencje w uzyskiwaniu pracy oraz jej ochronę
dla pracujących matek.
1)

„Rudzka Karta Rodziny 3+”
„Rudzka Karta Rodziny 3+” jest programem prorodzinnym realizowanym w Rudzie Śląskiej
od stycznia 2014 r. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, mieszkających na pobyt
stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie Miasta, bez względu na wysokość osiąganych
dochodów. Kartę przyznaje się obojgu rodzicom, jednemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu
mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia
w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują.
Kartę tę przyznaje się także osobom stanowiącym rodzinną pieczę zastępczą lub Rodzinnym
Domom Dziecka działającym na terenie Miasta. Karta ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych
i ich budżetów domowych, uprawnia bowiem do korzystania z preferencyjnych cen i ulg
w miejskich jednostkach kulturalnych oraz podmiotach, które uczestniczą w programie. Karta
ma charakter imienny i ważna jest wraz z dokumentem tożsamości przez 3 lata od daty jej
wydania.
W roku 2018 wydano karty dla 270 rodzin, ogółem wydano 1 367 imiennych kart.

2)

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada
na Gminę konieczność podejmowania zadań związanych ze wspieraniem rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Prezydent Miasta Ruda Śląska
Zarządzeniem powierzył organizowanie pracy z ww. rodziną Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych odbywa się w wielu obszarach:
a)

w ramach projektu „Asystent rodziny” zawartego w „Gminnym Programie Wspierania
Rodziny w Mieście Ruda Śląska na lata 2018-2020”:
• opracowano i zrealizowano 141 planów pracy. Plany te były realizowane we współpracy
z członkami rodziny oraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym i koordynatorem
rodzinnej pieczy zastępczej w sytuacji, gdy dziecko było zabezpieczone w przestrzeni
pieczy zastępczej,
• udzielono pomocy w formie asystenta rodziny łącznie 133 rodzinom w poprawie ich
sytuacji życiowej. W zależności od diagnozy praca polegała na:
− zdobywaniu umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, czyli praca
nad prawidłowym prowadzeniem domu w przestrzeniach: żywienia, higieny, budżetu,
− rozwiązywaniu problemów socjalnych: pomoc w załatwianiu istotnych spraw
urzędowych, motywowanie do wykorzystania własnych możliwości i uprawnień,
towarzyszenie klientom w załatwianiu spraw urzędowych, kierowanie do poradnictwa
specjalistycznego,
- rozwiązywaniu problemów psychologicznych: informowanie o możliwości skorzystania
z poradnictwa specjalistycznego w postaci pomocy psychologa, motywowanie
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do podjęcia stosownej terapii, współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Pomocy
Psychologicznej

oraz

Ośrodkiem

Interwencji

Kryzysowej,

motywowanie

do utrzymywania abstynencji, motywowanie do konsultacji z lekarzem psychiatrą
w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi: praca nad rozeznaniem relacji
w rodzinie, informowanie o możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego
w tym pomocy psychologa, praca nad sposobami spędzania czasu wolnego z dziećmi,
- zapewnianiu dzieciom prawidłowego rozwoju we wszystkich przestrzeniach:
zdrowotnej, edukacyjnej, emocjonalnej,
- wspieraniu aktywności społecznej rodzin (motywowanie do udziału w grupie wsparcia
dla rodziców, zachęcanie do udziału w uroczystościach ważnych dla dzieci, rozmowy
dotyczące relacji sąsiedzkich, trening umiejętności korzystania ze wsparcia
lokalnego, zachęcanie do korzystania z Programu Aktywności Lokalnej),
- motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także
udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu oraz utrzymaniu zatrudnienia:
współpraca

z

Klubem

Integracji

Społecznej,

motywowanie

do

współpracy

z Powiatowym Urzędem Pracy, zachęcanie do skorzystania z prac społecznieużytecznych, rozmowy dotyczące wartości pracy, pokazywanie korzyści płynących
z posiadania własnych środków finansowych,
b)

prowadzono ścisłą współpracę z placówkami wsparcia dziennego działającymi w Mieście
(monitorowanie uczestniczenia dzieci w zajęciach świetlicowych, udział w spotkaniach
interdyscyplinarnych, współpraca

z wychowawcami placówek wsparcia

dziennego,

motywowanie rodziców do współpracy z wychowawcami),
c)

dokonano okresowej oceny sytuacji rodzin – 607 ocen okresowych,

d)

monitorowano sytuację rodziny po zakończeniu pracy z rodziną (po zakończeniu planu pracy
asystent rodziny jeszcze przez okres 3 miesięcy lub do czasu zmiany postanowienia przez
Sąd, który zobowiązał rodzinę do współpracy z asystentem, monitoruje, czy wypracowane
w planie pracy efekty utrzymują się) – 50 rodzin

e)

prowadzono współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami podejmującymi działania
na

rzecz

rodziny

przeżywającej

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczych (współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi, wychowawcami
ze

szkół,

przedszkoli,

placówek

wsparcia

dziennego,

poradniami

rejonowymi

i specjalistycznymi, terapeutami Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej,
psychologami Ośrodka Interwencji Kryzysowej),
f)

współpracowano z grupami roboczymi – wg potrzeb,

g)

świadczono specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla klientów (106 osób) Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane poprzez:
- porady – ukierunkowane na określenie odpowiedniej formy pomocy,
- konsultacje psychologiczne – rodzinne i indywidualne,
- diagnozę psychologiczną,
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- terapię wspierająca,
- psychoedukację w zakresie prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich,
- przygotowanie i wydawanie opinii i zaświadczeń na prośbę klientów,
h)

prowadzono grupę wsparcia dla rodziców i dzieci: „Mądry rodzic – szczęśliwe dziecko”,
której głównym celem

jest podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców,

stymulowanie rozwoju dzieci oraz społeczna aktywizacja rodzin z dziećmi. W 2018 r. odbyło
się 17 spotkań grupy. Z różną częstotliwością wzięło w niej udział 19 osób dorosłych,
a w zajęciach dla dzieci - 9 dzieci,
i)

prowadzono zajęcia „Rudzkie warsztatowo” – odbyło się 10 spotkań. Z różną częstotliwością
wzięły w nich udział 33 osoby dorosłe i 58 dzieci. Celem głównym jest podniesienie
kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacja
społeczna,

j)

prowadzono grupę wsparcia dla osób mających emocjonalne trudności w funkcjonowaniu
społecznym: „moc-E”. Grupa ma charakter otwarty. Głównym celem utworzenia grupy jest
udzielenie wsparcia osobom, które mają trudności z radzeniem sobie z własnymi emocjami,
aby ułatwić im funkcjonowanie społeczne. Odbyło się 10 spotkań grupy. Z różną
częstotliwością wzięło w niej udział 17 osób dorosłych, a w zajęciach dla dzieci - 3 dzieci).
Na zajęcia można zgłaszać się z dziećmi, z którymi są prowadzone zajęcia sprzyjające ich
ogólnemu rozwojowi i umożliwiające nawiązanie społecznych kontaktów z innymi dziećmi,

k)

prowadzono pilotaż grupy „Co w środku piszczy” - odbyły się 2 spotkania, w których wzięło
udział, z różną częstotliwością, 6 osób dorosłych i 2 dzieci. Celem projektu jest
przede wszystkim aktywizacja społeczna rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.
W ramach projektu uczestnicy mogą zobaczyć ciekawe miejsca w naszym Mieście, a poprzez
to poznać możliwości i sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu, przy dysponowaniu
niekoniecznie dużymi środkami finansowymi. W 2018 r. uczestnicy zwiedzili dwie wystawy
w Rudzkim Muzeum Miejskim oraz oczyszczalnię ścieków,

l)

prowadzono analizę, pod kątem merytorycznym, korespondencji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z Sądem dotyczącej rodzin naturalnych przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych – łącznie 514 pism, w tym:
− 126 wniosków o wydanie lub zmianę zarządzeń opiekuńczych,
− 195 adnotacji pracowników socjalnych bądź asystentów rodziny o aktualnej sytuacji
w rodzinie do toczących się postępowań sądowych,
− 193 sprawozdania asystentów rodziny z realizacji planu pracy przez rodzinę,

m) organizowano zbiórki odzieży, obuwia, zabawek, sprzętów gospodarstwa domowego oraz
wydawano zgromadzone przedmioty rodzinom potrzebującym – na bieżąco.
W 2018 r. pozyskano dofinansowanie w ramach resortowego „Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 147 851 zł oraz rozliczono dotację
za 2017 r. w kwocie 155 013, 60 zł.
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3)

Wspieranie kobiet w ciąży.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej realizuje zadania nałożone ustawą
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Do zadań tych należy
koordynowanie poradnictwa dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin
lub rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu
albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Koordynacją wsparcia były objęte trzy rodziny. Natomiast 14 kobietom w ciąży (w tym
3 w ciąży zagrożonej), objętym wsparciem asystenta rodziny, udzielono porad w zakresie
uprawnień wynikających z ustawy „Za życiem”.

4)

Świadczenia rodzinne.
W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, pomoc udzielana jest rodzinom z dziećmi, samotnym rodzicom
z dziećmi, pełnoletnim osobom uczącym się oraz osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom:
• w związku z urodzeniem dziecka lub jego przysposobieniem, osoby spełniające kryteria
ustawowe (najważniejsze to kryterium dochodowe - przeciętny miesięczny dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 1 922,00 zł) mogą
otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
• w związku z niepełnosprawnością osoby spełniające kryteria ustawowe mogą otrzymać trzy
rodzaje świadczeń opiekuńczych:
− zasiłek pielęgnacyjny,
− świadczenie pielęgnacyjne,
− specjalny zasiłek opiekuńczy.
• świadczenie rodzicielskie (realizowane od stycznia 2016 r.) przysługuje osobom, które urodziły
(lub przysposobiły) dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Świadczenie
rodzicielskie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Wsparcie finansowe w postaci
świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka
w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres może być
wydłużony nawet do 71 tygodni,
• zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem, które zostało wprowadzone ustawą z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w celu wsparcia osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów, po utracie przez nich prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego w lipcu 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja
o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem
1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
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• w styczniu 2017 r. wprowadzono nowe jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł
na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Przyznawanie świadczeń w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.:
• świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów:
− ilość rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów: 9 001,
− ilość decyzji wydanych w sprawach o świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów:
12 744,
• jednorazowe świadczenie „Za życiem”:
− ilość rodzin korzystających z jednorazowego świadczenia „Za życiem”: 17,
− ilość decyzji wydanych w sprawach o jednorazowe świadczenie „Za życiem”: 19.
Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia
„Za życiem” w roku 2018:
• zasiłki rodzinne wypłacono: 7 828 798,00 zł,
• dodatki do zasiłków wypłacono: 4 146 134,00 zł,
• świadczenia

opiekuńcze

(zasiłek

pielęgnacyjny,

specjalny

zasiłek

opiekuńczy

i świadczenie pielęgnacyjne) wypłacono: 19 583 691,00 zł,
• jednorazowa zapomoga (becikowe) wypłacono: 1 048 000,00 zł,
• świadczenia rodzicielskie: wypłacono: 4 661 806,00 zł,
• zasiłki dla opiekuna wypłacono: 264 281,00 zł,
• jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł „Za życiem” wypłacono: 68 000,00 zł.
Ogółem wypłacono: 37 600 710,00 zł (w tym kwota 42 082,00 zł świadczeń nienależnie pobranych
za rok 2018, które zostały odzyskane w danym roku),
• składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono:
2 240 058,00 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne - wypłacono: 225 715,00 zł.
Szczegółowy podział rodzin korzystających w 2018 roku ze świadczeń rodzinnych:
Rodzaj świadczenia
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku
rodzinnego, w tym:

Liczba rodzin

Liczba
świadczeń

3 564

103 313

− zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat

1 830

20051

− zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat

2 593

41267

Zasiłek rodzinny, w tym:
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− zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 18-24 lat

386

3138

− urodzenia dziecka

363

368

− opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego

191

1 418

− samotnego wychowywania dziecka

389

4 378

− wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

772

11 035

− kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

619

6 612

2 061

3 381

135

853

430

10 812

5 256

63 627

5 092

55 586

667

7261

− specjalny zasiłek opiekuńczy

31

284

− zasiłek dla opiekuna

49

496

577

7 771

− składki na ubezpieczenie społeczne

564

5 936

− składki na ubezpieczenie zdrowotne

181

1 835

1 031

1 048

750

5 073

17

17

Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:

− rozpoczęcia roku szkolnego
− podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3
Świadczenia opiekuńcze, w tym:
− zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności
− świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania
opieki

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne,
w tym:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
Świadczenie rodzicielskie
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie kosztów obsługi zadania
świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz jednorazowe świadczenie „Za życiem”:
1 074 429,00 zł
5)

Wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych.
Działaniem prorodzinnym prowadzonym przez miasto Ruda Śląska jest również wypłacanie
stypendiów i zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne dla uczniów przyznawane są zgodnie
z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 2010 r. Pomoc materialna ma charakter socjalny,
dotyczy uczniów mieszkających na terenie miasta Ruda Śląska.
Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny od września do czerwca następnego
roku, a wypłacane na podstawie imiennych faktur i rachunków. Dostarczone przez osoby
uprawnione dokumenty potwierdzające poniesione wydatki o charakterze edukacyjnym pozwoliły
zrealizować w 2018 r. świadczenia pomocy materialnej uczniom na kwotę 336 617,33 zł;
a)

realizacja pomocy materialnej uczniom:
• stypendia szkolne:
− ilość dzieci, którym udzielono pomocy w formie stypendium: 455,

166

− ilość decyzji wydanych w sprawach stypendium szkolnego: 633,
• zasiłki szkolne:
− ilość dzieci, którym wypłacono zasiłki szkolne: 9,
− ilość decyzji wydanych w sprawach zasiłku szkolnego: 8,
b)

ogółem na pomoc materialną uczniom wypłacono: 336 617,00 zł, w tym:
• stypendia szkolne:
− wydatki z budżetu państwa: 264 830,00 zł,
− wydatki z budżetu miasta: 66 207,00 zł,
wydatki na stypendia szkolne ogółem wyniosły: 331 037,00 zł,
• zasiłki szkolne:
− wydatki z budżetu państwa: 4 464,00 zł,
− wydatki z budżetu miasta: 1 116,00 zł,
wydatki na zasiłki szkolne ogółem wyniosły: 5 580,00 zł,

c)

szczegółowy podział rodzin korzystających w 2018 roku z pomocy materialnej uczniom:
Rodzaj świadczenia

Liczba uczniów

Pomoc materialna uczniom, w tym:

464

979

Stypendia szkolne

455

970

9

9

Zasiłki szkolne
6)

Liczba świadczeń

Kolejne przedsięwzięcie prorodzinne realizowane przez Miasto to: świadczenie wychowawcze
„500+”.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie, które realizowane jest
od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, może otrzymać prawie każdy rodzic na drugie i kolejne dziecko,
bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla
pierwszego lub jedynego dziecka, przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł lub 1200 zł
w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Program Rodzina 500 PLUS
skierowany został do rodziców oraz opiekunów dzieci do 18-go roku życia. Świadczenie
wychowawcze ustalane jest na okres trwający od października danego roku do września roku
następnego. W Rudzie Śląskiej w 2018 roku pomoc w formie świadczenia wychowawczego
otrzymało 12 965 dzieci, tj. 9 295 rodzin.
Ze świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko skorzystało (średniomiesięcznie) 3 227
rodzin. W sprawach o świadczenia wychowawcze wydano 10 022 decyzje. Realizacja świadczeń
wychowawczych:
− ilość świadczeń: 138 437
− wypłacono: 68 960 911,27 zł (w tym kwota 8 416,75 zł świadczeń nienależnie pobranych
za rok 2018, które zostały odzyskane w danym roku).
Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie kosztów obsługi zadania
świadczenia wychowawczego: 1 038 295,00 zł.

167

7)

Świadczenie „Dobry start”.
Realizowane jest na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie
to przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego (za wyjątkiem szkoły policealnej
i szkoły dla dorosłych), aż do roku kalendarzowego, w którym dziecko lub osoba ucząca się
ukończy 20 rok życia. W przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności - do 24 roku życia. Kwota przysługującego świadczenia wynosi 300 zł;
a)

w Rudzie Śląskiej w 2018 roku z pomocy w formie świadczenia „Dobry start” skorzystało
14 957 dzieci i osób uczących się:
− wydano 11 122 informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”,
− wydano 27 decyzji w sprawach o świadczenie „Dobry start”,

b)

realizacja świadczeń „Dobry start”:
− ilość świadczeń: 14 959,
− wypłacono 4 486 950 zł (w tym zawarta kwota 300,00 zł świadczeń nienależnie pobranych
za rok 2018, które zostały odzyskane w danym roku).
Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie kosztów obsługi zadania

świadczenia wychowawcze: 150 000,00 zł.
8)

Dodatki mieszkaniowe.
Dodatek mieszkaniowy, przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym to jest 1 802,15 zł (do końca lutego 2018 r. obowiązywało
kryterium 1 750,00 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, to jest 1 287,25 zł
(do końca lutego 2018 r. obowiązywało kryterium 1 250,00 zł). Jeżeli dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej, a kwota tej nadwyżki nie przekracza
wysokości dodatku mieszkaniowego, to wówczas dodatek obniża się o tę kwotę.
Na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Uchwałą nr PR.0007.57.2012 z dnia 29 marca
2012 roku podniosła wskaźnik określający wysokość dodatku mieszkaniowego do 60%.
Od 1 czerwca 2012 roku obowiązuje następująca wysokość dodatku mieszkaniowego:

• do 60% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub
• do 60% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego
lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
Realizacja dodatków mieszkaniowych:
a) liczba złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2018 roku: 3 931
b) w przeważającym procencie, dodatki mieszkaniowe wypłacane są:
− najemcom mieszkań komunalnych (48%) i spółdzielczych (36,9%),
− niecały 0,1% wypłacany jest najemcom TBS-ów,
− 2% stanowią wypłaty na rzecz wspólnot,
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− 6% - dla prywatnych zarządców,
− inni – 7%,
c) ilość rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego w 2018 roku: 2 439.
d) w 2018 roku wydano łącznie 4 141 różnych decyzji (przyznających, odmownych,
wstrzymujących, wznawiających, wygaszających dodatek, zmieniających, o umorzeniu
postępowania) w tym:
− przyznających 3 560,
− odmownych 284,
− innych: 297.
e) wystawiono 52 zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania,
f)

łącznie w 2018 roku wypłacono 43 906 dodatków mieszkaniowych (ilość świadczeń),
co stanowi średnio miesięcznie około 3 658 świadczeń na łączną kwotę: 5 039 103,07 zł.

9)

Dodatki energetyczne.
W 2018 r., zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.5.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 stycznia
2014 roku, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach upoważnienia
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, realizował zadanie
związane z wypłatą dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny, to świadczenie, które
wprowadzone zostało zmianą ustawy z dnia 10.04.1997 r – Prawo energetyczne.
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorca
wrażliwy, to według ustawy, osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która jest stroną
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny
przyznaje się na okres na jaki przyznany jest dodatek mieszkaniowy.
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, jednak
wypłacają go gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa. W 2018 r. wpłynęło
2 307 wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, a wydano 2 322 decyzje.

Rozdział 3
Oświata i wychowanie, w tym wyniki egzaminacyjne uczniów wszystkich typów szkół
w Rudzie Śląskiej na tle województwa śląskiego

1.

Organizacja sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Ruda Śląska

1)

Miasto Ruda Śląska, realizując zarówno zadania gminne jak i powiatowe, w 2018 roku prowadziło
70 oświatowych jednostek organizacyjnych:
Lp.

Jednostki organizacyjne

1

przedszkole publiczne

2

zespół przedszkoli

Liczba
jednostek
24
1
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3

szkoła podstawowa

26

4

zespół szkolno-przedszkolny

3

5

zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum
ogólnokształcące

4

7

zespół szkół ponadgimnazjalnych

7

8

centrum kształcenia ustawicznego

1

9

centrum kształcenia praktycznego i doskonalenia zawodowego

1

10

zespół szkół artystycznych

1

11

placówka oświatowo-wychowawcza

1

12

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

1
Razem:

2)

70

W ramach 70 jednostek organizacyjnych funkcjonowało 90 szkół i placówek różnego typu
i rodzaju:
Typy i rodzaje szkół/placówek

Liczba szkół/placówek

przedszkole

29

szkoła podstawowa, w tym:

30

− ogólnodostępna

26

− specjalna

3

− dla dorosłych

1

gimnazjum

4

liceum ogólnokształcące, w tym:

5

− dla młodzieży

4

− dla dorosłych

1

technikum dla młodzieży

6

branżowa szkoła I stopnia, w tym:

7

− ogólnodostępna

6

− specjalna

1

specjalna szkoła przysposabiająca do pracy

1

szkoła policealna dla dorosłych

1

szkoła artystyczna, w tym:

2

− szkoła muzyczna I stopnia (czteroletnia i sześcioletnia)

1

− sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia

1

centrum kształcenia praktycznego

1

centrum doskonalenia zawodowego

1

centrum kształcenia ustawicznego

1

młodzieżowy dom kultury

1
−

− poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Razem:

− 1
90
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3)

W 85 rudzkich publicznych szkołach i przedszkolach, w 917 oddziałach, uczyło się łącznie 19 351
wychowanków, uczniów i słuchaczy:
Typy i rodzaje szkół/placówek

Liczba uczniów

Przedszkola, w tym:
− przedszkola
− oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

4 472

− specjalne

184

158

13
9 035
431

155

28

6

1

gimnazja i oddziały gimnazjalne w szkołach
innego typu, w tym:

2 233

107

2 120

94

− specjalne

79

11

− dla dorosłych

34

2

licea ogólnokształcące, w tym:

1 148

50

− dla młodzieży

1 039

40

− dla dorosłych

109

10

technika dla młodzieży
szkoła branżowa I stopnia i oddziały zasadniczej
szkoły zawodowej w szkole branżowej I stopnia,
w tym:
− dla młodzieży
− specjalne

1 487

67

566

27

445

21

59

6

specjalne szkoły przysposabiające do pracy

29

7

szkoły policealne

17

2

364

---

szkoły artystyczne

2.

460

8 874

− dla dorosłych

− ogólnodostępne

197

4 314

szkoły podstawowe, w tym:
− ogólnodostępne

Liczba oddziałów

− czteroletnia szkoła muzyczna I stopnia

67

---

− sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia

221

---

− sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia

76

---

Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W roku szkolnym 2017/2018 z wychowania przedszkolnego w mieście korzystało łącznie 4 825

rudzkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym:
− w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w pięciu publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska – 4 472 dzieci (96,7%);
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− w niepublicznych przedszkolach i zespole wychowania przedszkolnego – 353 dzieci (7,3%).
W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli przyjęto
1 537 nowych dzieci, co zaspokoiło w 100% potrzeby mieszkańców Rudy Śląskiej w zakresie
wychowania przedszkolnego. W celu realizacji obowiązku gminy zapewnienia wszystkim dzieciom
w wieku od 3 do 6 lat wychowania przedszkolnego, utworzono dodatkowo 166 miejsc w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Średnia liczba dzieci w oddziałach
przedstawiała się następująco:
− w oddziałach ogólnodostępnych

- 23,8,

− w oddziałach integracyjnych

- 19,7,

− w oddziałach specjalnych

- 4,0.

Liczba wychowanków i oddziałów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
Liczba wychowanków

Liczba oddziałów

w tym:
razem

w oddziałach
integracyjnych

4 472

3.

w tym:
w oddziałach
specjalnych

59

razem

44

oddziałów
integracyjnych

197

oddziałów
specjalnych
3

11

Publiczne szkoły podstawowe
W następstwie wdrażanej reformy edukacji z dniem 1 września 2017 r. w Rudzie Śląskiej:

1)

utworzono 4 nowe szkoły podstawowe (SP 17, SP 22, SP 27, SP 28),

2)

2 szkołom podstawowym (SP 2 i SP 30), dzielącym jeden obiekt szkolny z dotychczasowym
gimnazjum, przekazano pomieszczenia gimnazjum,

3)

3 szkołom podstawowym (SP 16, SP 24, SP 40 ) ustalono dodatkową lokalizację, wykorzystując
obiekty szkolne pozostałe po trzech gimnazjach.
W roku szkolnym kształceniem w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży w mieście objętych

było 9053 uczniów klas I – VII, w tym:
− w publicznych szkołach podstawowych – 9 029 uczniów (99,7%)
− w niepublicznej szkole podstawowej – 24 uczniów (0,3%).
Liczba uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 zwiększyła się o 14,1%,
co było efektem wprowadzenia do szkoły podstawowej klasy VII. Średnia liczba uczniów
w oddziałach przedstawiała się następująco:
− w oddziałach ogólnodostępnych

– 20,9,

− w oddziałach sportowych

- 21,2,

− w oddziałach integracyjnych

- 17,8,

− w oddziałach specjalnych

- 5,3.
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Liczba uczniów i oddziałów publicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży
w roku szkolnym 2017/2018
Oddziały

Liczba oddziałów

ogólnodostępne

366

7 649

sportowe

37

784

integracyjne

24

427

specjalne

32

169

459

9 029

ogółem:
4.

Liczba uczniów

Publiczne gimnazja i oddziały gimnazjalne w innych typach szkół dla młodzieży.
W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie młodzieży na poziomie gimnazjalnym prowadziły:
− 4 gimnazja w zespołach szkół z liceum ogólnokształcącym,
− 14 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi,
− 1 technikum z oddziałami gimnazjalnymi.
Liczba uczniów i oddziałów publicznych gimnazjów dla młodzieży
w roku szkolnym 2017/2018
Oddziały

Liczba oddziałów

ogólnodostępne

Liczba uczniów

73

1 684

sportowe

9

191

dwujęzyczne

3

92

integracyjne

7

128

11

79

Przysposabiających do pracy

2

25

ogółem:

105

2 199

specjalne

Średnia liczba uczniów w oddziałach przedstawiała się następująco:
− w oddziałach ogólnodostępnych

– 23,1,

− w oddziałach sportowych

- 21,2,

− w oddziałach dwujęzycznych

- 30,7,

− w oddziałach integracyjnych

- 18,3,

− w oddziałach specjalnych

- 7,2.

5.

Publiczne szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe dla młodzieży.
W roku szkolnym 2017/2018 w Rudzie Śląskiej funkcjonowało:

−

10 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 4 licea ogólnokształcące i 6 techników,

−

8 szkół ponadpodstawowych, w tym 5 branżowych szkół I stopnia, prowadzących oddziały
zasadniczej szkoły zawodowej, 2 branżowe szkoły I stopnia, które nie dokonały naboru
na rok szkolny 2017/2018 oraz 1 specjalna szkoła przysposabiająca do pracy.
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Ogółem w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych obowiązek nauki realizowało
3 121 uczniów w 141 oddziałach.
Liczba uczniów i oddziałów publicznych liceów ogólnokształcących i techników dla młodzieży
w roku szkolnym - 2017/2018
Oddziały

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

liceum ogólnokształcące

40

1 039

technikum

67

1487

Liczba uczniów i oddziałów publicznych branżowych szkół I stopnia oraz oddziałów zasadniczej
szkoły zawodowej w branżowej szkole I stopnia w roku szkolny - 2017/2018
Oddziały

Liczba oddziałów

branżowa szkoła I stopnia
zasadnicza szkoła zawodowa
ogółem:
6.

Liczba uczniów
6

140

15

305

21

445

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych. Udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych uznaje się za realizację odpowiednio obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzono w Szkole
Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza. Uczestniczyło w nich 25 dzieci i młodzieży (w siedmiu
grupach).

7.

Publiczne szkoły artystyczne.
W roku szkolnym 2017/2018 w Rudzie Śląskiej funkcjonowały 3 szkoły artystyczne, działające

w Zespole Szkół Muzycznych I i II Stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, w których uczyło
się 364 uczniów.
8.

Centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki
doskonalenia zawodowego.
W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowały dwie jednostki organizacyjne:

1)

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie w 3 szkołach dla dorosłych,
kwalifikacyjne kursy zawodowe, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkół
podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych:
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Liczba słuchaczy szkół dla dorosłych w roku szkolnym - 2017/2018
Oddziały

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych z oddziałami
gimnazjalnymi (SP - 6, G- 34)
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (SP - 1, G - 2)

3

40

Gimnazjum dla Dorosłych

0

0

10

161

2

17

15

218

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna nr 7
dla Dorosłych
ogółem:
2)

Liczba uczniów

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego – dwie placówki prowadzące
praktyczną naukę zawodu dla uczniów, w szczególności dla rudzkich ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.

9.

Placówki oświatowo-wychowawcze.
W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowała jedna placówka oświatowo-wychowawcza:

Młodzieżowy Dom Kultury, który organizował zajęcia pozaszkolne w formie:
1) 60 kół, sekcji i zespołów: artystycznych (muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych,
teatralnych, dekoratorskich), zainteresowań oraz sportowych dla 739 wychowanków;
2) imprez:
−

festiwale: XXI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie”, XXVIII Rudzki Festiwal Kultury
Młodzieży Szkolnej, VI Zimowy Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Kryształowy
Sopelek”,

−

koncerty: „Słowa są ważne” w ramach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej, Wieczór Kolęd, Koncert
Noworoczny „W blasku gwiazd”,

−

konkurs wokalny „Posłuchaj co Ci powiem”,

−

konkursy recytatorskie: XXI Konkurs Recytatorski „O Laur Zielonej Róży”, eliminacje
Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”,

−

konkursy plastyczne: „Chcę Ci powiedzieć”, „Mazurek Dąbrowskiego – ilustracje”, „Anioł”,

−

bal karnawałowy „Ruch to zdrowie”,

−

spotkanie ze św. Mikołajem,

−

turnieje: „VII Turniej szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska”, 2 turnieje tenisa
stołowego;

3) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży: półkolonie -„Jeżeli ferie, to …”, „Lato, lato, lato
czeka”, kolonie letnie w Koniakowie.
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10. Poradnia psychologiczno-pedagogiczne
W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowała jedna publiczna poradnia psychologicznopedagogiczna, do zadań której należało w szczególności:
• diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych, trudności edukacyjnych, dysleksji u dzieci i młodzieży,
wad wymowy,
• rozwiązywanie problemów wychowawczych, rodzinnych,
• terapie indywidualne, zespołowe, terapia rodzin,
• pomoc w wyborze zawodu,
• orzecznictwo w zakresie kwalifikowania dzieci i młodzieży do odpowiednich form kształcenia
i opieki,
• współdziałanie ze szkołami i placówkami w zakresie realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej.
Zadania zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w roku szkolnym 2017/2018
Lp
.

Wyszczególnienie

Liczba

Diagnozowanie dzieci i młodzieży:
a)

opinie w zakresie:

1

wczesnego wspomagania rozwoju

2

wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej

3

odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

4

gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym

5

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

361

6

specyficznych trudności w uczeniu się

113

7

zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

5

8

przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

1

9

pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami
zdrowotnymi

2

10 zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przyuczenia do pracy lub zawodu

3

11 objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
12 objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce
13 inne opinie o przebadanych dzieciach i uczniach
b)

92
2
37
1

72
498
42

orzeczenia

1

o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy

2

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola

276

2
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Lp
.

Wyszczególnienie

Liczba

3

o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

67

4

o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej
umysłowo w stopniu głębokim

10

Formy pomocy bezpośredniej
1

prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i
młodzieży

2

prowadzenie terapii rodzinnej

3

prowadzenie warsztatów

4

udzielanie porad i konsultacji

5

prowadzenie wykładów i prelekcji

3

6

prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych

6

3017
30
101
4027

Zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły/
/przedszkola
1

udzielanie porad i konsultacji
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2

spotkania z nauczycielami i specjalistami udzielającymi pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole/przedszkolu

3

udział w posiedzeniach rad pedagogicznych

4

prowadzenie warsztatów

5

prowadzenie wykładów i prelekcji

6

prowadzenie interwencji kryzysowych

4

7

prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych

6

38
202
1
16

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i placówkach
1

„Integrator”

2

„Jak radzić sobie ze złością”

3

„Jak radzić sobie z uczuciami”

4

„Bezpieczne dzieciaki”

5

„W sieci uzależnień”

6

„Bezpieczni w sieci”

7

Profilaktyka zaburzeń słuchu, wzroku i wad wymowy „Słyszę”, „Widzę” i „Mówię”

8

„Razem się bawimy”

9

„Jak się uczyć, żeby się nauczyć”

10 „Zagrożenia w sieci”
11 „Zdrowy styl życia (problem anoreksji i bulimii)”
12 „Zagrożenie Bullingiem”
13 „Palenie zabija”
14 „Doskonalenie umiejętności komunikacyjno-społecznych uczniów”
15 „Radzenie sobie ze stresem”
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11. Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Ruda
Śląska.
1)

Nauczyciele.
W celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, zatrudnionych było 2 511 nauczycieli,
w łącznym wymiarze 2 120,97 etatów, w tym:
− 1 853 nauczycieli pełnozatrudnionych

-

−

-

658 nauczycieli niepełnozatrudnionych

1 853,00 etaty
267,97 etatu.

Dane dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych zawiera niżej zamieszczona tabela:
Liczba osób

Typ jednostki oświatowej

Liczba etatów

441

359,61

1 010

880,37

zespoły szkolno-przedszkolne i szkoły podstawowe z
oddziałami przedszkolnymi

212

169,78

szkoły specjalne

158

146,94

zespoły szkół (gimnazjum + liceum ogólnokształcące)

208

184,85

zespoły szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

261

214,50

centra kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego

94

64,77

zespół szkół artystycznych

75

59,72

placówki oświatowo-wychowawcze

25

15,48

poradnie psychologiczno-pedagogiczne

27

24,95

2 511

2 120,97

przedszkola (jednostki samodzielne)
szkoły podstawowe, w tym szkoły podstawowe z oddziałami
gimnazjalnymi (jednostki samodzielne)

Razem:

W roku szkolnym 2017/2018 nastąpił wzrost zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach,
w związku z otwarciem dodatkowych sześciu oddziałów przedszkolnych oraz w szkołach
podstawowych, co było wynikiem zmian wprowadzonych reformą systemu edukacji. Zmniejszyło się
zatrudnienie w zespołach szkół, w skład których wchodzą gimnazjum i liceum ogólnokształcące.
Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w roku 2016/2017 zachowali zatrudnienie w kolejnym roku
szkolnym. Część z nich zdecydowało się na przeniesienie do innej szkoły lub uzupełnianie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
w innej szkole.
Najliczniejszą grupę nauczycieli zatrudnionych w rudzkich szkołach i placówkach w roku szkolnym
2017/2018 stanowili nauczyciele pełnozatrudnieni z wykształceniem wyższym magisterskim
i stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Strukturę zatrudnienia nauczycieli
rudzkich szkół i placówek w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiają poniższe wykresy:
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Struktura zatrudnienia nauczycieli wg poziomu wykształcenia
4,4%

1,0%
0,1%

wykształcenie wyższe
magisterskie
wykształcenie wyższe
zawodowe
ukończone kolegium
nauczycielskie

94,5%

inne

Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu zawodowego

nauczyciel
stażysta

2,8%
0,5%

nauczyciel
kontraktowy

14,4%

19,5%
62,8%

nauczyciel
mianowany
nauczyciel
dyplomowany
bez stopnia
awansu
zawodowego

a)

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Priorytetami doskonalenia zawodowego nauczycieli
w roku szkolnym 2017/2018 w Rudzie Śląskiej było:
uzyskanie przez nauczycieli ogólnodostępnych przedszkoli i ogólnodostępnych szkół
dodatkowych kwalifikacji z zakresu kształcenia specjalnego w celu realizacji założeń
edukacji włączającej,
uzyskanie

przez

nauczycieli

kwalifikacji

z

zakresu

specjalistycznej

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w celu podniesienia efektywności wspomagania ucznia
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
uzyskiwanie przez nauczycieli kwalifikacji z zakresu wiedzy o regionie w celu
poszerzenia oferty szkoły o interdyscyplinarne zajęcia z edukacji regionalnej (lekcji
wiedzy o regionie, zajęć pozalekcyjnych),
doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie:
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− przygotowania do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy
programowej,
− podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach i szkołach,
− pracy z dzieckiem i uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
− rozwijania kompetencji informatycznych dzieci i uczniów,
− upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci
i młodzieży,
− podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych,
− kształtowania postaw, wychowania do wartości,
− rozwiązywania problemów w zakresie wychowania i bezpieczeństwa w szkołach
i placówkach,
− efektywnego

zarządzania

szkołą,

w

tym

z

uwzględnieniem

współpracy

ze społecznymi organami szkoły i placówki oraz rodzicami wychowanków i uczniów,
− aktualizacji wiedzy z zakresu prawa oświatowego, wdrożenia zmian w prawie
oświatowym.
b)

140 nauczycieli zdobywało w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe kwalifikacje,
uczestnicząc w studiach podyplomowych. Wszyscy studiujący nauczyciele otrzymali
dofinansowanie do opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie wyższe. Nauczyciele
zdobywali dodatkowe kwalifikacje zawodowe na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły:

Lp.

Kierunek studiów

Liczba nauczycieli
zdobywających
dodatkowe
kwalifikacje

1

edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum
autyzmu

27

2

oligofrenopedagogika

15

3

surdopedagogika i tyflopedagogika

8

4

surdopedagogika

3

5

tyflopedagogika

1

6

logopedia i neurologopedia

12

7

doradztwo zawodowe

10

8

terapia pedagogiczna

10

9

integracja sensoryczna

4

10

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

5

11

edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

19

12

metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji
wczesnoszkolnej

2

13

wiedza o regionie

14

14

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

1
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Lp.

c)

Liczba nauczycieli
zdobywających
dodatkowe
kwalifikacje

Kierunek studiów

15

przedmioty zawodowe

1

16

bibliotekoznawstwo

3

17

zarządzanie oświatą

5

Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
W roku szkolnym 2017/2018 Prezydent Miasta Ruda Śląska przeprowadził 32 postępowania
egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych, którzy ukończyli staż i otrzymali pozytywną
ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Egzamin zdało 32 nauczycieli. Wszyscy otrzymali
akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

d)

Nagradzanie nauczycieli szkół i placówek.
Zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Ruda Śląska
60 nauczycielom rudzkich szkół i placówek na łączną kwotę 240 000,00 zł.

2)

Pracownicy niepedagogiczni szkół.
W celu zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w roku
szkolnym 2017/2018 rudzkie szkoły i placówki zatrudniały 1 375 pracowników niepedagogicznych
w łącznym wymiarze 1 103,72 etatów:
Liczba etatów
Typ jednostki oświatowej

ekonomiczno- w kuchniach
adm.
i stołówkach

pozostałych

pomocy
nauczyciela

razem

przedszkola samodzielne

32,76

100,50

175,6

52,00

360,86

szkoły podstawowe,
w tym szkoły podstawowe
z oddziałami
gimnazjalnymi (jednostki
samodzielne)

61,99

65,50

224,64

12,36

364,49

zespoły szkolnoprzedszkolne i szkoły
podstawowe z oddziałami
przedszkolnymi

16,38

22,63

58,43

7,63

105,07

szkoły specjalne

11,13

7,75

35,20

17,80

71,88

zespoły szkół (gimnazjum
+ lic. ogólnokształcące)

14,75

2,00

37,25

0,00

54,00

zespoły szkół
ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych

24,75

1,50

62,59

0,00

88,84

centra kształcenia
ustawicznego
i kształcenia praktycznego

13,00

1,50

15,00

0,00

29,50

4,00

0,00

9,50

0,00

13,50

zespoły szkół
artystycznych
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Liczba etatów
Typ jednostki oświatowej

ekonomiczno- w kuchniach
adm.
i stołówkach

placówki oświatowowychowawcze

pomocy
nauczyciela

razem

2,5

0,00

7,25

0,00

9,75

3,50

0,00

2,33

0,00

5,83

184,76

201,38

627,79

89,79

1103,72

poradnie psychologicznopedagogiczne
Razem:

pozostałych

Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych co roku nieznacznie wzrasta, w szczególności
w grupie pracowników kuchni i stołówki oraz w grupie pomocy nauczyciela, co jest wynikiem
wzrostu liczby dzieci i młodzieży korzystających z posiłków w przedszkolu/szkole oraz zmiany
w przepisach dotyczących kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

12. Osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018
1)

Egzamin gimnazjalny.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej –
gimnazjaliści rozwiązują zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego
(w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania
z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również
w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązują zadania
z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie
podstawowym i rozszerzonym.
W 2018 r. do egzaminu gimnazjalnego w wersji standardowej przystąpiło 1032 uczniów klas
trzecich gimnazjum. Średnie wyniki osiągnięte przez uczniów poszczególnych szkół z części
humanistycznej i części matematyczno-przyrodniczej przedstawiają poniższe wykresy:

Średnie wyniki gimnazjalistów z języka polskiego
90,00%
80,00%

70,82%
67,87%
70,00%
63,42%

73,85%
73,39%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

76,21%

52,51%
40,75%

62,42%
65,15%
59,43%
57,84%

65,88%

71,49%62,17%

53,11%

49,31%

41,42%
28,71%

20,00%
10,00%
0,00%

182

Średnie wyniki gimnazjalistów z historii i wiedzy o społeczeństwie
80,00%
58,87%
56,20%
60,00%
55,47%

40,00%

55,20%

48,20%

50,00%
38,66%

67,35%

66,58%

65,90%
60,71%

70,00%

51,02%

51,74%
49,90%

57,84%
50,32%

53,05%

40,58%

39,14%
32,79%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Średnie wyniki gimnazjalistów z matematyki
80,00%

60,00%

51,11%
50,24%
47,84%
50,00%
40,00%
30,00%

67,58%

64,84%
58,90%

70,00%

27,62%

60,17%

49,22%
42,70%
39,81%
42,54%
35,00%
33,43%

48,70%

44,85%
31,13%

26,59%
22,64%

20,00%
10,00%
0,00%

Średnie wyniki gimnazjalistów z przedmiotów przyrodniczych
70,00%
56,84%
60,00% 55,38%
51,39%
50,00%
40,00%

63,26%
57,96%

36,49%

62,29%

43,51%

48,90%
48,80%
48,44%
46,00%

34,00%

51,07%

59,27%
52,74%

40,63%
36,41%
31,64%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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W 2018 r. do egzaminu z języka obcego nowożytnego w zakresie podstawowym przystąpiło
łącznie 1031 gimnazjalistów, w tym:
− 968 uczniów zdawało egzamin z języka angielskiego,
−

50 uczniów zdawało egzamin z języka niemieckiego,

−

10 uczniów zdawało egzamin z języka francuskiego,

−

3 uczniów zdawało egzamin z języka rosyjskiego,
W 2018 r. do egzaminu z języka obcego nowożytnego w zakresie rozszerzonym przystąpiło

łącznie 949 uczniów, w tym:
− 94 uczniów zdawało egzamin z języka angielskiego,
−

3 uczniów zdawało egzamin z języka niemieckiego,

−

2 uczniów zdawało egzamin z języka francuskiego.

Średnie wyniki gimnazjalistów z języka angielskiego
poziom podstawowy
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Średnie wyniki gimnazjalistów z języka angielskiego
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Średnie wyniki gimnazjalistów z języka niemieckiego
poziom podstawowy
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Egzamin maturalny.
Absolwenci liceów, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali
do egzaminu maturalnego:
− w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego,
− w części pisemnej z języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego
oraz wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
Do egzaminu maturalnego w 2018 r. w Rudzie Śląskiej przystąpiło 550 absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych – 317 w liceach ogólnokształcących i 233 w technikach. Wyniki egzaminu
maturalnego tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów
obowiązkowych przedstawiają poniższe wykresy:

Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej
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Zdawalność egzaminu maturalnego z uwzględnieniem
sesji poprawkowej
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Zdawalność pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego
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Zdawalność ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego
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Zdawalność pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego
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Zdawalność piemnego egzaminu maturalnego z matematyki
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Egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, do których przystąpili uczniowie
rudzkich szkół w roku 2018, prowadzone były w dwóch sesjach:
− od 10 stycznia do 17 lutego,
− od 19 czerwca do 4 lipca.
Rudzcy uczniowie przystąpili do jednego, dwóch lub trzech egzaminów w danym zawodzie.
Liczba egzaminów zależna jest od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej
kształcenia w danym zawodzie.
Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

(zestawienie obejmuje uczniów szkoły policealnej, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej)
Część pisemna
Sesja

10.01-17.02
2018
19.06-4.07
2018

Śląsk
Ruda Śl.
Śląsk
Ruda Śl.

Część praktyczna
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zdających

Wydane świadectwa

Liczba
przystępujących
Zdawalność do obu części Zdawalność
egzaminu

Liczba
zdających

Zdawalność
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13. Sukcesy uczniów w konkursach.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie rudzkich szkół licznie uczestniczyli w konkursach wiedzy
i umiejętności o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, osiągając sukcesy w rywalizacji
z innymi uczniami, m. in.:
− tytuł laureata LXVII Ogólnopolskiej Olimpiady z Fizyki dla uczniów liceów ogólnokształcących
(II LO),
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− 2 tytuły laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów
gimnazjów (G 12),
− tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów
gimnazjów (G 10),
− tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów
gimnazjów (ZS-P 2),
− tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka francuskiego dla uczniów
gimnazjów (G 12),
− tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów szkół
podstawowych (SP 22),
− I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie dla uczniów Matematyka & GeoGebra MaGIK
w kategorii „Ilustracja twierdzenia, pojęcia lub zjawiska w przyrodzie z GeoGebrą - szkoły
ponadgimnazjalne” (I LO),
− I miejsce w Konkursie Języka Angielskiego „Multitest” (II LO)
− 3 tytuły laureata Wojewódzkiego Konkursu Fryzjerskiego „Młode Talenty Young Stylist”,
− II miejsce w IX edycji Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich – Obrona tezy „Śląski design powinien
czerpać z industrialnej tradycji regionu” (ZSO 2),
Rudzcy uczniowie osiągali sukcesy również w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach
artystycznych oraz turniejach i zawodach sportowych, m. in.:

− 3 tytuły laureata II Międzynarodowego Konkursu LinquaART.eu pod hasłem "Kadrem malowane”
(III LO),
− 2 tytuły laureata Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole „Proszę was, pozostańcie
wierni temu dziedzictwu … (Jan Paweł II)” - II miejsce w kategorii uczniowie szkoły podstawowej
(SP 24) oraz IV miejsce w kategorii uczniowie oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
(SP 22),
− I miejsce Konkursie na formę artystyczną „Sobie potrzebni” prowadzonego w ramach Kampanii
pod hasłem Razem raźniej w kategorii uczniowie oddziałów gimnazjalnych (SP 17),
− I miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma” zorganizowany
pod patronatem marszałka Senatu RP w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości w kategorii oddziały gimnazjalne (SP 11 Specj.),
− II miejsce w Konkursie Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence
zorganizowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości w kategorii uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej – recytacja (SP 24),
− I miejsce w XXV Śląskim Konkursie Instrumentów Dętych „Drewno dla najmłodszych” w Dąbrowie
Górniczej (ZSM),
− II miejsce w Cieszyńskich Spotkaniach Muzycznych „W hołdzie Niepodległej” (ZSM),
− II miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie „Gitara w muzyce kameralnej” w Tychach (ZSM),
− I miejsce w finale Ogólnopolskich Biegów Przełajowych dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci
i Młodzieży
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− 3 pierwsze miejsca w sztafetach w Mistrzostwach Śląska w pływaniu w Radlinie, Dąbrowie
Górniczej i w Gliwicach (SP 18)
− III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży w Łodzi w kategorii ŻAK (SP 36),
− I miejsce w międzywojewódzkim Regionalnym Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży w Warszawie
w kategorii MINI ŻAK (SP 36),
− I miejsce w V Śląskim Turnieju „Bajtli” w Rugby w kategorii ŻAK (SP 36),
− złoty medal w Międzynarodowym Turnieju Młodzików w Zapasach w Ostrawie (SP 41),
− I miejsce drużynowo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich
w Bolesławcu (MDK),
− II miejsce drużynowo w Ogólnopolskich Wędkarskich Zawodach Rzutowych o Puchar Polski
im. Jerzego Grudzińskiego w Bydgoszczy (MDK).

14. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2017/2018 w rudzkich przedszkolach i szkołach kształceniem specjalnym objęto
811 dzieci i uczniów niepełnosprawnych:
− 69 dzieci przedszkolnych,
− 745 uczniów.
1) Zgodnie z zaleceniami orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zorganizowano kształcenie
i wychowanie uczniów niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych
i specjalnych:

2) W celu prawidłowej realizacji obowiązków w zakresie kształcenia specjalnego uczniów
niepełnosprawnych:
− wszystkim niepełnosprawnym dzieciom i uczniom zapewniono możliwość udziału w zajęciach
rewalidacyjnych

organizowanych

zgodnie

z

zaleceniami

poradni

psychologiczno-

pedagogicznej oraz w zajęciach specjalistycznych organizowanych w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
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− w

oddziałach

integracyjnych

zatrudniono

nauczycieli,

posiadających

kwalifikacje

odpowiednie do niepełnosprawności uczniów, współorganizujących kształcenie specjalne,
− w oddziałach specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
zatrudniono pomoc nauczyciela,
− w oddziałach ogólnodostępnych, w których uczyli się uczniowie z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudniano
dodatkowo nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne oraz pomoce nauczyciela.
3) Dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w roku szkolnym 2017/2018,
zorganizowano ponadto:
a)

indywidualne nauczanie – 142 uczniów,

b)

pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie:
− zajęć rozwijających uzdolnienia,
− zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
− zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
− zajęć logopedycznych,
− zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
− zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - 21 uczniów,
− porad, konsultacji i warsztatów prowadzonych m. in. przez pedagoga szkolnego
i psychologa szkolnego.

c)

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 163 dzieci.

15. Realizacja zadań organu prowadzącego szkoły/placówki określonych w ustawie o systemie
oświaty.
1) Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów
nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych
zadań statutowych:
a)

36 szkół otrzymało dotację z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów
profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach na kwotę 110 431,87 zł. Przyznana
dotacja została wykorzystana na zakup następującego sprzętu i aparatury medycznej:
kozetek, stolików zabiegowych lub stanowisk pracy, szafek na leki, biurek, szafek
kartotecznych, wag ze wzrostomierzem, parawanów, ciśnieniomierzy, stetoskopów, tablic
badania ostrości wzroku (Snellena), tablic badania widzenia barwnego (Ishihara), siatek
centylowych, środków do profilaktyki próchnicy zębów, apteczek z wyposażeniem,

b)

28 szkół podstawowych zostało zakwalifikowanych do udziału w Rządowym programie
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017/2019 – „Aktywna tablica”. Szkoły
otrzymały

z

budżetu

państwa

wsparcie

finansowe

w

maksymalnej

wysokości

392 000,00 zł. Miasto Ruda Śląska, miało obowiązek zapewnić wkład własny w kwocie
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98 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 490 000,00 zł. Zadaniem programu jest
zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnej w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych,
projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń
pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych),
c)

w roku 2018 realizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego celem był zakup
nowości wydawniczych dla 19 rudzkich szkół. Na realizację programu wydatkowano
275 000,00 zł, z czego 55 000,00 zł stanowił wkład Miasta Ruda Śląska,

d)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej, z dotacji dla Wiodącego Ośrodka
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, zakupiła wyposażenie pracowni integracji
sensorycznej za kwotę 14 919,08 zł,

e)

Szkoła Podstawowa nr 25 im. J. Słowackiego w Rudzie Śląskiej realizowała projekt
w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących
szkoły, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –
„Bezpieczna+”. Na realizację programu wydatkowano 19 921,88 zł, z czego 3 984,88 zł
stanowiły wkład własny Miasta Ruda Śląska,

f)

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej wygrała nagrodę główną
w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach „Zielona Pracownia 2018”. Nagroda w wysokości 4 000,00 zł została
przeznaczona na utworzenie w szkole ekopracowni. (Miasto zapewniło wkład własny
w wysokości 3 500,00 zł).

2)

Podjęto również działania na rzecz pozyskania środków Unii Europejskiej na modernizację
pracowni kształcenia zawodowego:
a)

projekt „Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych
i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” - wartość całkowita projektu: 444 000,00 zł,

b)

projekt „Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, wartość całkowita projektu:
2 278 767,27 zł,

c)

projekt „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji
wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie
Śląskiej”, całkowita wartość projektu: 1 187 047,20 zł,

d)

projekt „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4
im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” – EFS, całkowita wartość projektu: 352 723,75 zł,

e)

projekt „Szkoła nie tylko dla Einsteina”realizowany w ZSO 1, całkowita wartość projektu:
1 528 150,80 zł,

f)

projekt Erasmus+ „Dziś pracując, zyskujesz przyszłość” staże zagraniczne uczniów ZSP 2 –
całkowita wartość projektu 787 652,18 zł.
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16. Pomoc materialna dla uczniów.
1)

Stypendia.
Miasto Ruda Śląska organizuje pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
i motywacyjnym.
a)

świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są uczniom
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. W roku szkolnym 2017/2018
przyznano 505 uczniom stypendium szkolne i 13 uczniom – zasiłek szkolny,

b)

w roku szkolnym 2017/2018 dyrektorzy szkół przyznali (w dwóch terminach) łącznie 2 523
stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, na łączną kwotę 271 732,00 zł.

2)

„Wyprawka szkolna”.
W roku szkolnym 2017/2018 Rządowym programem pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" zostało
objętych 142 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Kwota dofinansowania wyniosła: 47 946,32 zł.

3)

Rządowy program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
W roku szkolnym 2017/2018 programem integracji społeczności romskiej zostało objętych
19 uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliusza
Słowackiego w Rudzie Śląskiej. Kwota dofinansowania na realizację zadań w ramach programu
wyniosła: 3 541,00 zł.

4)

Program bezpłatnych podręczników
W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano program bezpłatnych podręczników dla uczniów klas IVII szkoły podstawowej oraz uczniów klas II i III gimnazjum. Na zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych oraz ćwiczeń dla uczniów wydatkowano łącznie 1 561 059,65 zł.

17. Organizacja dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
Niepełnosprawne dzieci przedszkolne i niepełnosprawni uczniowie korzystają w Rudzie Śląskiej
z bezpłatnego przewozu do i ze szkoły środkami transportu zorganizowanymi przez Miasto Ruda Śląska.
Na wniosek rodziców Miasto zwracało koszty przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły/ośrodka.
W roku szkolnym 2017/2018 zapewniono:
− bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły 274 dzieciom i uczniom, którego koszt
wyniósł 694 081,89 zł,
− zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna dla 16 dzieci i uczniów niepełnosprawnych, w łącznej
wysokości 20 549,66 zł.

18. Organizacja form wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży.
W roku szkolnym 2017/2018 rudzkie szkoły/placówki organizowały dla dzieci i młodzieży
wypoczynek w okresie ferii zimowych i letnich wypoczynek oraz w formie wyjazdów śródrocznych:
1)

wypoczynek w okresie ferii zimowych zorganizowało 17 placówkach oświatowych. Objęto nim
1 753 uczniów, w tym dla 1 708 uczniów zorganizowano półkolonie, a dla 45 - kolonie;
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2)

w czasie ferii letnich 14 placówek oświatowych zorganizowało wypoczynek dla 1 364 uczniów,
w tym 1 300 uczniów uczestniczyło w półkoloniach, a 64 – w koloniach;

3)

w roku szkolnym 2017/2018 16 rudzkich szkół podstawowych zorganizowało wypoczynek w formie
wyjazdów śródrocznych pod nazwą ”Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie
wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018” dla 975 uczniów klasy III. Na realizację
zadania Miasto Ruda Śląska otrzymało dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 232 150,00 zł oraz z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 47 418,00 zł.

19. Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek.
W roku szkolnym 2017/2018 w ewidencji niepublicznych szkół i placówek znajdowało się 18 szkół
i placówek oświatowych:
1)

5 niepublicznych przedszkoli:
− Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, ul. Młodego Górnika 8,
− Niepubliczne Przedszkole „Żaczek”, ul. ks. L. Tunkla 147A,
− Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”, ul. E. Szramka 3,
− Przedszkole Niepubliczne „Miodowa Chatka”, ul. Miodowa 2,
− „Ejbisi”

Przedszkole

Lingwistyczne

z

Oddziałami

Integracyjnymi

i

Specjalnymi,

ul. Kłodnicka 54A;
2)

1 niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego - Zespół Wychowania Przedszkolnego
„Miodowa Chatka”, ul. Miodowa 2;

3)

1 niepubliczna podstawowa szkoła mistrzostwa sportowego - Niepubliczna Podstawowa Szkoła
Mistrzostwa Sportowego, ul. Królowej Jadwigi 18;

4)

1 niepubliczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne) - Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka” 2, ul. Królowej Jadwigi 18;

5)

1 niepubliczna szkoła policealna – Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” 2,
ul. Królowej Jadwigi 18;

6)

1 niepubliczna poradnia psychologiczno–pedagogiczna - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna „Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka Terapia”, ul. Kłodnicka 2;

7)

8 niepublicznych placówek:
− Akademia Kształcenia przy Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR”, ul. Wolności 6,
− Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Rudpol-Opa Sp. z o. o., ul. Szyb Walenty 50,
− Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza – Studio Tańca i nauki choreografii Studio
Energia, ul. Obrońców Westerplatte 36,
− Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego STEMAR Marta Stefańczyk,ul. Szpaków 13/4,
− Niepubliczna Placówka Muzyki Rozrywkowej Leszka Tokarskiego, ul. L. Różyckiego 30,
− Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy „BeHaSEP”, ul. Kędzierzyńska 21/3,
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− I-Consulting Izabela Moczko, Iwona Moczko-Danielczok sp. jawna, ul. Zabrzańska 24,
− SPAWIN Sylwester Brzęczek Edukacja Zawodowa, ul. Karola Goduli 36.

20. Dotowanie działalności niepublicznych szkół i placówek.
W roku 2017 r. przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół:
Lp.

Wypłacona kwota dotacji
(w złotych)

Typ szkoły/placówki

1

niepubliczne przedszkola

2 878 504,09

2

niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego

106 597,46

3

niepubliczne oddziały gimnazjalne w niepublicznej szkole
podstawowej

315 043,52

4

niepubliczne szkoły podstawowe

231 000,21

5

niepubliczne licea ogólnokształcące

6

niepubliczne szkoły policealne

72 117,52
463 874,35
Razem:

4 067 137,15

21. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków socjoterapii.
W roku szkolnym 2017/2018 Prezydent Miasta Ruda Śląska wydała 72 skierowania
do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla nieletnich uczniów rudzkich szkół, wobec których
Sąd orzekł zastosowanie tego środka wychowawczego oraz 5 skierowań do młodzieżowego ośrodka
socjoterapii dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

22. Postępowania egzekucyjne w związku z nierealizowaniem przez uczniów obowiązku
szkolnego.
W roku szkolnym 2017/2018 dyrektorzy szkół podstawowych złożyli 30 wniosków o wszczęcie
egzekucji administracyjnej w związku z nierealizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
Wydano postanowienia o nałożeniu grzywny na łączną kwotę 6 948,00 zł.

23. Wiodący Ośrodek Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczy.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej, pełniąc rolę wiodącego ośrodka
koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego,

udziela

rodzicom

specjalistycznej

informacji

dotyczącej problemów rozwojowych ich dzieci. W roku 2018 odbyło się 567 konsultacji
psychologiczno–pedagogiczno–logopedycznych dla dzieci do 3 roku życia oraz 967 konsultacji dla
dzieci w wieku przedszkolnym.
W celu realizacji zadań z zakresu wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form
kompleksowej, specjalistycznej pomocy oraz jednostek udzielających specjalistycznej pomocy, stale
aktualizowana jest baza placówek, szkół i przedszkoli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka wraz z informacjami o środkach dydaktycznych, którymi dysponują poszczególne placówki,
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formach terapii, którymi mogą być objęte dzieci, kwalifikacjach i uprawnieniach pracujących
specjalistach (pedagogów specjalnych, logopedów, innych terapeutów), stworzono wstępną listę
jednostek pozaoświatowych udzielających pomocy w zakresie diagnostyki, terapii, fizjoterapii
w Rudzie Śląskiej.
W 2018 r. Poradnia wydała 111 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Rodzicom
każdorazowo wskazano placówki, które zapewniają optymalne warunki do realizacji oddziaływań
terapeutycznych, adekwatne do potrzeb ich dziecka.
W związku z terminem (kwiecień 2018) przekazania subwencji na realizację zadań, organizację
zajęć terapeutycznych rozpoczęto 16 kwietnia 2018 r. Wcześniej ustalono listę dzieci, które w ramach
wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego zaplanowano objąć zajęciami
wczesnego wspomagania rozwoju oraz przeprowadzono rozeznanie dotyczące zapotrzebowania
na ewentualne dodatkowe świadczenia terapeutyczne dla dzieci już objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju na terenie miasta. Ustalono sposób dokumentowania działań prowadzonych
w ramach programu. Opracowano i przygotowano następujące wzory dokumentów „Dokumentację
przebiegu zajęć terapeutycznych” „Dokumentację przebiegu wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka”.
Ze względu na

niewystarczające warunki

lokalowe budynku Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznej do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego,
w marcu 2018 r. Miasto udostępniło Poradni pomieszczenia w Szkole Podstawowej 2 im. Jana Wyplera
w Rudzie Śląskiej, gdzie zorganizowano profesjonalnie wyposażoną salę do terapii SI oraz gabinety
do indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi. Uruchomiono w sumie 5 sal terapeutycznych.
Ponadto, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej utworzono dodatkowe
stanowisko wicedyrektora. Drugiemu wicedyrektorowi powierzono koordynację działalnością
wiodącego

ośrodka

koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego

oraz

funkcję

koordynatora

wczesnego wspomagania rozwoju na terenie całego miasta. Koszty utworzenia drugiego stanowiska
wicedyrektora zostały pokryte ze środków budżetu miasta.
W połowie kwietnia 2018 r. rozpoczęto organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla
13 dzieci oraz organizację dodatkowych usług terapeutycznych dla 18 dzieci. Sukcesywnie zwiększano
zarówno ofertę zajęć dla dzieci, jak i liczbę beneficjentów programu. W grudniu 2018 r. z zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju korzystało 15 dzieci, a z dodatkowych usług terapeutycznych 69
dzieci. W zależności od potrzeb poszczególne dzieci korzystały z od 1 do 4 różnych form pomocy
organizowanych w ramach programu. Łącznie zrealizowano 2 221,5 godzin zajęć. Realizowano
następujące formy terapii:
Lp.

Forma terapii

Liczba dzieci objętych daną formą terapii
w 2018 roku

1

Terapia pedagogiczna

12

2

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

27

3

Rehabilitacja ruchowa

18
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4

Terapia integracji sensorycznej

21

5

Terapia ręki

23

6

Dogoterapia

8

7

Muzykoterapia

5

8

Trening umiejętności społecznych
i samoobsługi

4

9

Zajęcia z psychologiem

8

10

Trening EEG-biofeedback

4

Do realizacji programu w 2018 roku zatrudniono łącznie 33 terapeutów. Z 6 osobami zawarto
umowę o pracę, 2 osoby realizowały zajęcia w formie godzin ponadwymiarowych, pozostałe osoby
zatrudniono na podstawie umów zleceń.
Biorąc pod uwagę potrzeby klientów, część zajęć odbywała się na terenie domów rodzinnych
dzieci lub na terenie innych placówek na mocy podpisanych porozumień o współpracy. W zakresie
współpracy z placówkami podpisano porozumienie z Ośrodkiem Adaptacyjnym dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. Zapewniło ono możliwość realizacji rehabilitacji ruchowej oraz
terapii pedagogicznej na terenie ww. placówki dla najbardziej potrzebujących dzieci. Kolejne
porozumienie zawarto ze Szkoła Podstawową nr 12 Specjalną im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej
(przedszkole i szkoła dla dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego,
znacznego i głębokiego stopnia).
W ramach działań promocyjno–informacyjnych przygotowano i rozkolportowano plakaty
informacyjne

dotyczące

wiodącego

ośrodka

koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego

we wszystkich placówkach realizujących wczesne wspomaganie na terenie miasta. Ponadto
zamieszczono informacje na stronie internetowej Poradni o działalności ośrodka oraz bazie i ofercie
placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju. Przygotowano kolejną transzę plakatów
dla przedszkoli i zespołów szkół, w których organizowane są grupy przedszkolne, a także placówek
służby zdrowia. Zorganizowano na terenie Poradni 2 spotkania z dyrektorami placówek realizujących
wczesne wspomaganie rozwoju w mieście Ruda Śląska. Podczas pierwszego spotkania zapoznano
dyrektorów z założeniami programu „Za życiem” oraz rolą i zadaniami wiodącego ośrodka
koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego. Drugie spotkanie dotyczyło opracowania form dalszej
współpracy. Podjęto działania nakierowane na ujednolicenie dokumentacji wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka w mieście. Placówki oświatowe przekazują okresowo dane dotyczące realizacji
wczesnego wspomagania rozwoju oraz swoich zasobów i możliwości w zakresie organizacji wczesnego
wspomagania rozwoju.
W celu zapewnienia środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z dziećmi zakupiono
pomoce do terapii logopedycznej (masażery, gry dydaktyczne, książki ćwiczeniowe itp.), komputer
wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z udziałem programów
multimedialnych, pomoce do zajęć terapii integracji sensorycznej (ławka gimnastyczna, piłki
lekarskie itp.) oraz osprzęt wraz z oprogramowaniem do prowadzenia terapii EEG-biofeedback.
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Rozdział 4
Kultura, sport i rekreacja.
Podstawy prawne realizowania zadań w obszarach kultury i sportu stanowią: ustawa
o stowarzyszeniach, ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawa o sporcie, ustawa
o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, uchwały podjęte przez Radę Miasta dotyczące Strategii
Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku i Program Współpracy Miasta Ruda Śląska
z organizacjami pozarządowymi (sprawozdanie z programu z organizacjami pozarządowymi, zostało
ujęte w rozdziale II) i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
1.

Działania w obszarze kultury
Promowanie różnorodności kulturalnej, promowanie dostępu do kultury poprzez środki

elektroniczne, podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa i jego edukacja artystyczna,
pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i regionalnego, umożliwianie dostępu do kultury dla
wszystkich mieszkańców miasta, rozszerzanie uczestnictwa w kulturze poprzez organizację wydarzeń
jednorazowych

i

cyklicznych,

współpracę

ze

szkołami,

stowarzyszeniami

pozarządowymi

i instytucjami kultury, integracja mieszkańców w różnym wieku, poprzez zapewnienie szerokiej oferty
programowej - ułatwienie mieszkańcom kontaktu z różnymi formami sztuki i trendami w kulturze.
Osobom o niższym statusie społecznym zapewniono system ulg i promocji. W imprezach kulturalnych
zorganizowanych w 2018 roku wzięło udział około 30 tysięcy osób.
1)

Wykaz imprez kulturalnych w roku 2018:
Lp.

Nazwa imprezy

Data i miejsce

Repertuar

1.

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy

14.01.2018 r.

Finał

2.

Dzień Babci i Dziadka

21.01.2018 r.
Dom Kultury
Bielszowice

Recital Dariusza Niebudka

3.

Rudzkie Spotkania Kolędowe

14.01.2018 r.
Parafia św. Ducha

Występ laureatów

4.

Plebiscyt Wiadomości
Rudzkich

2.03.2018 r.,
Dom Kultury
Bielszowice

Łukasz Świrka jako człowiek
flaga, Piotr Bielak – pokaz
rowerowy, pokaz
akrobatyczny oraz zespół
taneczny ELEKTRA

5.

XV Edycja Rudzkiego Konkursu
Poezji i Piosenki
Obcojęzycznej

18.01.2018 r.
Szkoła Podstawowa
im. J. Dworaka

Występ laureatów

6.

Dzień Kobiet

8.03.2018 r. Miejskie
Centrum Kultury im.
Henryka Bisty

Orkiestra Dęta KWK
„POKOJ”
z solistami

7.

„Ravensbruck” – konkurs prozy
i poezji lagrowej byłych
więźniarek obozu Ravensbruck

12.04.2018 r.
Miejskie Centrum
Kultury im. Henryka
Bisty,
sala i galeria „Fryna”

Amatorski Teatr „Pierro”
pod kierunkiem Anny
Morajko,
Występ laureatów
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8.

Wybory Miss Rudy Śląskiej
(WR)

28.04.2018 r.
Dom Kultury
Bielszowice

„Kolina VIOLIN SHOW” –
hiszpańska skrzypaczka

9.

Oprawa artystyczna uroczystej
Mszy św. w intencji Ojczyzny
i mieszkańców miasta

3.05.2018 r.
Parafia Trójcy
Przenajświętszej

Chóry, Orkiestra Dęta KWK
„Wirek”, Poczty
sztandarowe

10.

Festyn parafialny w Halembie,
Parafia Matki Bożej
Różańcowej, scena,
nagłośnienie, oświetlenie

19.05.2018 r.

Występ lokalnych artystów

11.

Festyn parafialny w Wirku,
Parafia
św. Andrzeja Boboli,
nagłośnienie, oświetlenie

26.05.2018 r.

Występ lokalnych artystów

12.

Dzień Pracownika
Samorządowego

08.06.2018 r. Miejskie
Centrum Kultury
im. Henryka Bisty

Program przygotowany
przez pracowników Urzędu
Miasta

13.

INDUSTRIADA, święto szlaków
zabytków województwa
śląskiego

9.06.2018 r.

Prowadzenie Joanna Bartel

14.

Festyny muzyczne „Cztery
Pory Roku” (2 edycje)
Po Sąsiedzku WR
(2 edycje)

20.05.2018 r.

Park im. Augustyna Kozioła

17.06.2108 r.

Studio wokalne Wojciecha
Sanockiego, recital Adrianny
Noszczyk, piosenki Anny
German

27.05.2018 r.

Park im Augustyna Kozioła
gala Amatorskiego Teatru
„Pierro” oraz projekt
Clasical, soliści Opery
Śląskiej w światowych
przebojach muzyki
klasycznej i rozrywkowej

29.06.2018 r.

15.

Metropolitalne Święto Rodziny

29.05.2018 r. Ogród
Miejskiego Centrum
Kultury im. Henryka
Bisty

Występ lokalnych artystów

16.

„Dzień Herbu”

6.06.2018 r.
Parafia św. Pawła
Apostoła,
rynek miejski

Uroczysta msza św.,
Koncert Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny
Zespół Pieśni i Tańca
‘Rudzianie” im. Jana Mazura

17.

Dni Rudy Śląskiej

1-3.06.2018 r.
Tereny targowe Ruda
Śląska

1.06. – program artystyczny
dla dzieci i młodzieży,
Festiwal Youtuberów
2.06. – Sarsa, Oberschlesien,
Wilki,
3.06. – Piotr Herdzina
z zespołem „Bez nazwy”,
Sławomir, Skaner, Jesika,
Zenon Martyniuk z zespołem
„Akcent”

199

18.

Festyn parafialny, Parafia św.
Andrzeja Boboli w Wirku,
scena nagłośnienie,
oświetlenie

3.06.2018 r.

Zespół muzyczny

19.

Festyn parafialny w Kłodnicy,
Parafia św. Podwyższenia
Krzyża Świętego
scena, zamek dmuchany,
zespół muzyczny

16.06.2018 r.

Występ lokalnych artystów

20.

Festyn parafialny w
Orzegowie, Parafia św.
Michała Archanioła, scena,
nagłośnienie, oświetlenie

16.06.2018 r.

Występ lokalnych artystów

21.

Festyn parafialny w Wirku,
Parafia św. Wawrzyńca,
scena, nagłośnienie,
oświetlenie

17.06.2018 r.

Występ lokalnych artystów

22.

Festyn parafialny w Rudzie,
Parafia św. Piusa X, scena,
nagłośnienie, oświetlenie

17.06.2018 r.

Występ lokalnych artystów

23.

Motoserce
nagłośnienie

30.06.2018 r.

Występ lokalnych artystów

24.

Holi Festiwal

7.07.2018 r.
Tereny targowe Ruda
Śląska

Pokaz DJ

25.

Piknik balonowy
Nagłośnienie, oświetlenie,
barierki, ochrona, garderoby

8.07.2018 r.
tereny zielone,
Ruda Śląska Bykowina

Zespół Marcina
Tomaszewskiego , Stanisław
Sroka z Zespołem

26.

IV Rudzki Półmaraton
Industrialny

28.07.2018 r.
Stadion TL „Pogoń”

Zespół Arkadia Band oraz
finaliści przeglądu „O Rudzki
Mikrofon” Młodzieżowej
Rady Miasta

27.

XVIII Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych im. Augustyna
Kozioła

2.09.2018 r.
Park im. Augustyna
Kozioła

Rudzkie Orkiestry Dęte,
Happy Big Band, Hanna
Banaszak

28.

Dzień Pracownika Kultury

14 09.2018 r.
Miejskie Centrum
Kultury im. Henryka
Bisty

Koncert Grzegorza Wilka

29.

II Rocznica Światowych Dni
Młodzieży

15.09.2018 r.
rynek miejski

Rudzkie schole parafialne.
Koncert zespołu TGD

30.

Dożynki Rudzkie

22.09.2018 r.
Tereny targowe Ruda
Śląska

Uroczysta msza św.
w parafii św. Wawrzyńca
i Antoniego, przemarsz
na tereny targowe. Koncert
Orkiestry Dętej „Pokój”,
Zespół Akordeonistów
im. Edwarda Huloka, ZPiT
„Rudzianie”, artyści śląskich
scen
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31.

2)

UNIKALNI – plebiscyt WR

Występ skrzypaczki Kuliny,
Pokaz tańczących seniorów,
Pokaz tańczących baniek,
Taniec

Wykaz ilości imprez kulturalnych zorganizowanych przez instytucje kultury w roku 2018:
beneficjenci

Budżet 2018

Ilość
imprez

Współorganizacja
imprez

Dzieci
i młodzież

Dorośli/
osoby
starsze

ogółem

Wydział
Kultury
i Kultury Fizycznej

1 295 953,04

37

12

25

32

32 664

Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej

1 164 640,00

84

26

46

68

25 474

Miejskie Centrum
Kultury
im. Henryka Bisty

1 500 480,00
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86

77

127

36 703

Muzeum Miejskie
im. Maksymiliana
Chroboka

935 500,00

37

13

26

25

4 597

4 800 000,00

2 633

565

1900

733

42 301

Wydział/
Instytucje Kultury

Miejska Biblioteka
Publiczna

2.

28.09.2018 r.,
Dom Kultury
Bielszowice

Działania w obszarze kultury fizycznej.
Działalność w obszarze kultury fizycznej opierała się w znacznej mierze na współpracy

z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z klubami i stowarzyszeniami sportowymi
(zwanymi dalej klubami sportowymi). Celem tej współpracy było wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej;
1)

W 2018 r. zostało zrealizowanych 20 zadań publicznych (we współpracy z organizacjami
pozarządowymi) z obszaru kultury i sportu, obejmujących niżej wymienione tematy:
– „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży”,
– „Sportowe szkolenie grup seniorskich”,
– „Organizacja i udział w imprezach sportowych”,
– „Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2018 w lokalu przy ulicy Oświęcimskiej 87
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”,
– „Udział zespołu w barażach o awans do ekstraklasy futsalu”
– „Udział zespołu w II etapie baraży o awans do ekstraklasy futsalu”,
– „Udział w X Światowych Igrzyskach w akrobatyce (Belgia)”,
– „Udział w XXXVII Turnieju Lajkonika”,
– „Mistrzostwa Śląska Modeli Pływających”,
– „II Puchar w Łucznictwie dzieci i młodzików”,
– „Finał Śląskiej Ligi Dzieci i Młodzików w Łucznictwie”,
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– „Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Małgorzaty Glinki”,
– „Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta”,
– „Turniej kwalifikacyjny do lat 12 w tenisie ziemnym”,
– „Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej (Ostrawa)”,
– „VIII Regionalny Konkurs Modelarski”,
– „Turniej Rugby”,
– „Turniej Mikołajkowy w zapasach”,
– „Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej (Ostrawa)”,
– „Wyjazd Chóru Świętej Cecylii prezentujący wartości kulturalne i religijne”.
2)

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłosił w roku 2018 otwarte konkursy
ofert na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie na następujące zadania:
a)

„Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2018, poprzez
uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego”.
Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 945 580,00 zł. W ramach konkursu
dofinansowano zadania w trzech obszarach:
• sportowe szkolenie dzieci i młodzieży. Dofinansowano 34 oferty na kwotę 2 520 000 zł.
W ramach tego zadania szkoleniem objęte były takie dyscypliny sportowe jak:
− zapasy styl wolny i klasyczny (3 kluby sportowe),
− piłka nożna (9 klubów sportowych),
− piłka ręczna (2 kluby sportowe),
− koszykówka (1 klub sportowy),
− rugby (1 klub sportowy),
− tenis stołowy (2 kluby sportowe),
− siatkówka (1 klub sportowy),
− futsal (1 klub sportowy),
− lekka atletyka (1 klub sportowy),
− akrobatyka sportowa (1 klub sportowy),
− hokej (1 klub sportowy),
− wspinaczka górska (1 klub sportowy),
− karate (1 klub sportowy),
− pływanie (2 kluby sportowe),
− szachy (1 klub sportowy),
− floret (1 klub sportowy),
− tenis ziemny (1 klub sportowy),
− podnoszenie ciężarów (1 klub sportowy),
− boks (1 klub sportowy),
− łucznictwo (1 klub sportowy),
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− brazylijskie sztuki walki (1 klub sportowy),
− ratownictwo wodne (1 klub sportowy),
• sportowe szkolenie grup seniorskich - I etap. Dofinansowano 14 ofert na kwotę
320 000 zł. W ramach tego zadania szkoleniem objęte były takie dyscypliny sportowe jak:
− zapasy styl wolny i klasyczny (2 kluby sportowe),
− piłka nożna (6 klubów sportowych),
− piłka ręczna (2 kluby sportowe),
− koszykówka (1 klub sportowy),
− rugby (1 klub sportowy),
− tenis stołowy (1 klub sportowy),
− siatkówka (1 klub sportowy),
− futsal (1 klub sportowy),
• organizacja i udział w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu (także w ramach sportu osób
niepełnosprawnych), posiadających istotne znaczenie merytoryczne i promocyjne dla
miasta Ruda Śląska. Wybrano 26 ofert na kwotę 105 580,00 zł. Dofinansowano
m.in. cykliczne imprezy sportowe:
− XXVIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Ryszarda Dworoka,
− Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Ścieżce i Trampolinie
Dzieci i Młodzieży,
− Międzynarodowy Festiwal Siatkówki,
− Cykl Turniejów Piłki Nożnej,
− VI Memoriał Dawida Hajnca,
− XIV Memoriał Radnego Jana Koniecznego,
− XX Międzynarodowy Bieg 12 godzinny,
− Śląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
b)

„Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Dofinansowane zadanie:
• sportowe szkolenie grup seniorskich – II etap, dofinansowano 15 ofert na kwotę
400 000 zł. W ramach tego zadania szkoleniem objęte były takie dyscypliny sportowe jak:
− zapasy styl wolny i klasyczny (2 kluby sportowe),
− piłka nożna (5 klubów sportowych),
− piłka ręczna (2 kluby sportowe),
− koszykówka (1 klub sportowy),
− rugby (1 klub sportowy),
− tenis stołowy (1 klub sportowy),
− siatkówka (1 klub sportowy),
− futsal (1 klub sportowy),
− szachy (1 klub sportowy).
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W ramach wyżej wymienionych, otwartych konkursów (a i b) zostało dofinansowanych
89 ofert na kwotę 3 345 580,00 zł. W zadaniach objętych dofinansowaniem uczestniczyło 9 606
beneficjentów.
3)

W ramach współpracy kluby sportowe skorzystały również z możliwości realizacji zadań
sportowych w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 45 250,00 zł, zostało
zrealizowanych 15 imprez sportowych przez 12 podmiotów dla 956 beneficjentów.

4)

Efektem działań podejmowanych przez Miasto ze stowarzyszeniami były wysokie wyniki sportowe
beneficjentów. Doceniając wysiłki sportowców, w ramach Uchwały Nr PR.0007.109.2013 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień
i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie sportowym, zostały przyznane nagrody dla najlepszych sportowców
w takich dyscyplinach sportu jak: zapasy styl wolny i klasyczny, ratownictwo wodne, akrobatyka
sportowa, judo, łucznictwo, karate, lekkoatletyka, gimnastyka sportowa, wyciskanie sztangi
leżąc, boks, trójbój siłowy, ju jitsu, piłka ręczna, wędkarstwo, kempo, hokej na lodzie;

5)

−

wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel wyniosła 75 930,00 zł

−

liczba nagrodzonych zawodników: 61 osób,

−

liczba nagrodzonych trenerów: 13 osób.

Najważniejsze osiągnięcia sportowe 2018 roku:
a)

Zapaśniczy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska – zapasy styl wolny (14 zawodników):
− Grzegorz Łabus -I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,
− Andrzej Sokalski -I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,
− Natalia Strzałka I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,
− Kamil Wojciechowski II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,
− Dominika Kulwicka - I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów,
− Daria Szymeczko - II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,
− Natalia Kubaty - I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,
− Arkadiusz Orłowski - II miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
− Kamila Kulwicka - II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,
− Klaudiusz Wiezner - I miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
− Paulina Danisz - II miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
− Dawid Strzałka - III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,
− Natalia Koperska - I miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
− Krzysztof Czerczak - I miejsce Mistrzostwa Świata Weteranów,
Trenerzy: Elżbieta Garmulewicz, Tomasz Garczyński, Marek Garmulewicz,

b)

Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Ruda Śląska - ratownictwo wodne:
− Dominika Nocoń - I miejsce Morskie Mistrzostwa Polski,
− Anna Nocoń - I miejsce Letnie Mistrzostwa Polski,
− Marta Skudlik - II miejsce Letnie Mistrzostwa Polski,
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Trener: Magdalena Skudlik,
c)

Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba Ruda Śląska – akrobatyka sportowa:
− Emilia Biernat - I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
− Lilianna Szudy - III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
Trener: Henryk Świerc,

d)

Górniczy Klub Sportowy Czarni Bytom – judo:
− Paulina Dziopa - I miejsce Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów,

e)

Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska - zapasy styl klasyczny i styl wolny
Styl wolny:
− Aleksander Wojtachnio - III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,
Trener: Jan Walkowiak,
Styl klasyczny:
− Filip Chrząszcz - III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,
Trener: Piotr Topolski,

f)

Uczniowski Klub Sportowy Grot Ruda Śląska – łucznictwo:
− Krzysztof Kurpas - I miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
Trener: Dariusz Wyciślik,

g)

Rudzki Klub Kyokushin Karate Ruda Śląska – karate , ju jitsu:
− Łukasz Dymek - I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
− Dawid Szymański - II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów,
− Bogdan Niedziela - II miejsce Mistrzostwa Europy Masters,
Trener: Zdzisław Mikoda,

h)

Towarzystwo Lekkoatletyczne Pogoń Ruda Śląska – lekkoatletyka:
− Nicola Szeliga - I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów,
− Natalia Zawronek - I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów,
− Wiktoria Synowiec - I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów,
Trenerzy: Katarzyna Czyż, Piotr Prencel,

i)

Klub Sportowy Iskra Zabrze – gimnastyka sportowa:
− Barbara Sikora - III miejsce Mistrzostwa Polski Kobiet,

j)

UKS Pover Kuźnik Chorzów – wyciskanie sztangi leżąc:
− Klaudia Nowak - II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów,
− Adam Łaskawski - I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,
− Bartłomiej Lipich - III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów,

k)

UKS Carbo Gliwice – boks:
− Lidia Fidura - III miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów,
− Krzysztof Rumel – niezrzeszony – trójbój siłowy - II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,

l)

KS Budowlani Sosnowiec – ju jitsu:
− Grzegorz Gros - II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów,

m) Akademia Handballu Ruch Chorzów:
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− Setia Szulc, Karolina Wysoczańska, Oliwia Suliga - I miejsce Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży,
n)

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 92 – wędkarstwo:
− Robert Mirek - II miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów,
Trener: Dariusz Ciacia,

o)

MZK Unia Racibórz – zapasy styl klasyczny:
− Kamil Zakrzewski - III miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,

p)

SPR Grunwald Ruda Śląska – piłka ręczna:
− Adam Wodarski, Łukasz Wodarski, Paweł Smoła, Szymon Trzeciok, Rafał Sobierański,
Przemysław Pietraszewski, Rafał Wiewióra - I miejsce Mistrzostwa Polski Masters + 35,
− Jarosław Podolski, Franciszek Świtalik - III miejsce Mistrzostwa Polski Masters + 50,

q)

UKS RKSiSW Bushido Ruda Śląska – kempo:
− Dawid Kołodziej - II miejsce Mistrzostwa Świata Seniorów,
− Dawid Augustyniak - II miejsce Mistrzostwa Świata Seniorów,
− Ewelina Pszczółkowska - II miejsce Mistrzostwa Świata Seniorów,
− Rafał Burdzik - II miejsce Mistrzostwa Świata Seniorów,

r)

Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki Kong Sao Mikołów – ju-jitsu:
− Igor Wiśniewski - I miejsce Mistrzostwa Europy U-18,

s)

RTH Zryw Ruda Śląska – hokej na lodzie:
− Mateusz Kołodziej, Klaudiusz Cuber, Arkadiusz Mańka, Igor Augustyniak, Daniel Szymik II miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
Trener: Jerzy Sobera,

t)

WKS Śląsk Wrocław – zapasy styl wolny:
− Krzysztof Sadowik - III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów.

Wykonanie budżetu Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej w Dziale 926 Kultura fizyczna na koniec
roku 2018 wyniosło 3 431 819,88 zł z tego:
− 3 344 706,11 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
− 75 930,00 zł na nagrody finansowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
− 11 183,77 zł na współorganizację imprez sportowych w ramach dofinansowania nagród
rzeczowych, opłat startowych i organizacji zwodów sportowych.

3.

Działania w obszarze sportu i rekreacji wykonywane przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej otrzymał w 2018 roku na swoją działalność

10 169 440,73 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych jednostki,
przede wszystkim związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną na terenie Miasta Ruda Śląska.

206

Działalność ta przejawia się w formie administrowania, utrzymania i funkcjonowania obiektów
sportowych oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
1)

Wykaz obiektów sportowych i rekreacyjnych administrowanych przez MOSiR w 2018 roku
lp.

2)

Nazwa obiektu sportowego

Adres

1.

Hala sportowa

ul. Hallera 16 b, 41-709 Ruda Śląska

2.

Hala widowiskowo-sportowa

ul. Kłodnicka, 41-706 Ruda Śląska

3.

Hala sportowa

ul. Bytomska 13, 41-703 Ruda Śląska

4.

Ośrodek Sportowy Burloch Arena

ul. Bytomska 15, 41-703 Ruda Śląska

5.

Basen kryty

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

6.

Basen kryty

ul. Chryzantem 10, 41-700 Ruda Śląska

7.

Basen kryty

ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska

8.

Ośrodek Sportowo-rekreacyjny

ul. Ratowników 2, 41-709 Ruda Śląska

9.

Kompleks boisk typu ORLIK

ul. Gwarecka 2, 41-705 Ruda Śląska

10.

Kompleks boisk typu ORLIK

ul. Hallera 14, 41-709 Ruda Śląska

11.

Stadion

ul. Czarnoleśna 12, 41-709 Ruda Śląska

12.

Tory modelarskie

ul. Kolberga 32, 41-710 Ruda Śląska

13.

Plac zabaw, siłownia terenowa

ul. Pordzika i Plebiscytowa, 41-705 Ruda Śląska

14.

Boisko do piłki nożnej i boisko
do koszykówki

ul. Górnośląska i ul. ZMP, 41-705 Ruda Śląska

15.

Boisko do koszykówki, siłownia
terenowa

ul. Jesionowa, 41-704 Ruda Śląska

16.

Boisko sportowe

ul. Przedszkolna, 41-703 Ruda Ślaska

17.

Ogródki Jordanowskie

ul. Tunkla 8, 41-707 Ruda Śląska

18.

Lasy Panewnickie

ul. Księżycowa 7, 41-707 Ruda Śląska

19.

Ośrodek Borówka

ul. Malinowa 45 a, 43-190 Mikołów

20.

Korty tenisowe

Ul Energetyków 15, 41-706 Ruda Śląska

21.

Boisko sportowe i fragment
ul. Olimpijskiej

ul. Polna 65, 41-710 Ruda Śląska

22.

Boisko sportowe

ul. Wilka, 41-705 Ruda Śląska

23.

Niecki basenowe

ul. Bytomska 4, 41-703 Ruda Śląska

24.

Ścieżka zdrowia i siłownia
terenowa

ul. Modrzewiowa i ul. Energetyków, 41-706 Ruda
Śląska

W ramach otrzymanych w 2018 roku środków finansowych realizowano następujące zadania:
a)

działalność sportowo – rekreacyjna - celem zadania było promowanie i wspieranie inicjatyw
sportowych służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej. W 2018 roku zorganizowano
następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:
− Rudzka Amatorska Liga Siatkówki,
− Rudzka Amatorska Liga Koszykówki,
− Liga Szkół Rudzkich,
− Halowa Liga Piłkarskich Piątek Old Boys,
− Rudzka Liga Orlików,
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− Biegi Wiewiórki,
− bieg dwugodzinny,
− test wytrzymałości biegowej Coopera,
− Silesian Football Night,
− Memoriał Jana Koniecznego,
− Dzień Dziecka,
− wycieczka do Doliny Chochołowskiej,
− strzelectwo sportowe – Srebrne Muszliety,
− III Rudzki Półmaraton Industrialny,
− Olimpiada Osób Niepełnosprawnych,
− nocny rajd rowerowy,
− Turniej PlayStation,
− Amatorskie i Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu,
− Biegi Niepodległości,
− Bieg Mikołajów.
b)

Ponadto organizowano i koordynowano współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w licznych dyscyplinach sportowych, takich jak:
− badminton,
− tenis stołowy,
− tenis ziemny,
− pływanie,
− siatkówka,
− piłka ręczna,
− koszykówka,
− piłka nożna,
− gimnastyka sportowa,
− łyżwiarstwo,
− biegi przełajowe.
Planowane koszty realizacji zadania to 790 300,00 zł, wykonanie wynosiło 778 813,09 zł.

Ogółem w 2018 roku zorganizowano 120 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło
38 935 osób.
3)

Obsługa ekonomiczno-administracyjna.
Celem zadania było zapewnienie warunków organizacyjno-ekonomicznych funkcjonowania
jednostki. W 2018 roku kształtowało się ono na poziomie planowanym, w kwocie 951 630,00 zł,
zaś wykonanie wyniosło 947 986,91 zł. Obsługę stanowiło 10 osób.

4)

Obsługa techniczna i utrzymanie infrastruktury budynku administracji.
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Celem zadania było zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań jednostki.
Planowana kwota na to zadanie wyniosła 272 000,00 zł, natomiast wykonanie 270 299,17 zł.
Obsługiwały to zadanie 3 osoby.
5)

Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów sportowych.
Celem

zadania

było

utrzymanie i

prawidłowe

funkcjonowanie obiektów

sportowych,

a w szczególności trzech krytych basenów kąpielowych, trzech hal sportowych, kompleksu letnich
basenów

kąpielowych,

dwóch

lodowisk,

stadionu

lekkoatletycznego,

dwóch

boisk

wielofunkcyjnych „Orlik”, boiska do rugby, toru wrotkarskiego, siłowni terenowych, boisk
sportowych oraz otwartych obiektów rekreacyjnych. W tym zakresie środki finansowe
przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców, składki
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, energię elektryczną i cieplną, wodę i odprowadzenie
ścieków,

materiały

i

wyposażenie

niezbędne

do

funkcjonowania

obiektów,

usługi

telekomunikacyjne, komunalne i pozostałe, bieżące remonty i konserwacje środków trwałych
w ośrodkach.
6)

W obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR prowadzona była następująca
działalność:
− udostępnienie odpłatne krytych basenów kąpielowych instytucjom oraz indywidualnym
użytkownikom,
− zapewnienie uczniom wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w mieście,
możliwości korzystania z krytych basenów kąpielowych,
− organizacja pływania korekcyjnego dla dzieci z wadami postawy,
− organizacja nauki pływania dla dorosłych, dzieci i niemowląt,
− organizacja aerobiku w wodzie,
− organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w halach,
− udostępnienie boisk wielofunkcyjnych typu „Orlik”,
− udostępnienie lodowisk,
− zapewnienie możliwości korzystania z sauny fińskiej,
− udostępnienie boisk sportowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, rugby),
− udostępnienie placów zabaw, urządzeń do uprawiania sportów wrotkarskich, siłowni
terenowych,
− udostępnienie kortów tenisowych.
Ilość korzystających z krytych basenów kąpielowych wynosiła 175 070 osób, z hal sportowych
korzystało 148 700 osób, z otwartych obiektów sportowych: 297 480 osób.
Na zadanie przeznaczono kwotę 8 170 770,00 zł, a wykonanie wyniosło 8 133 229,05 zł.

7)

W związku z prowadzeniem odpłatnej działalności w administrowanych przez MOSiR obiektach
sportowych, w 2018 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości 2 522 501,77 zł. Na skutek
uzyskania ponadplanowych dochodów, w trakcie roku zwiększono plan dochodów budżetowych
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o 100 000,00 zł, do poziomu 2 400 000,00 zł. Dochody budżetowe pochodziły z następujących
źródeł:
− dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu: wynajmu kawiarni, wynajmu
pomieszczeń w obiektach basenów kąpielowych, halach sportowych, ośrodkach, wynajmu hal
sportowych na imprezy komercyjne, wynajmu basenów kąpielowych, dzierżawy ośrodka „Lasy
Panewnickie”, dzierżawy kortów tenisowych. Kwota z tego tytułu wyniosła 325 419,94 zł,
− wpływy z usług za: odpłatności ludności za bilety wstępu na baseny kąpielowe kryte, za basen
kąpielowy letni, z lodowiska, za korty tenisowe, za boisko piłkarskie, z siłowni, z usług
kąpielowych dla różnych podmiotów, z organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w halach,
basenach i ośrodkach, za wpisowe za udział, za udział w imprezach rekreacyjno -sportowych,
z usług plakatowania, z wpływów z tytułu grzywien od osób fizycznych, wpływy z tytułu
kosztów egzekucyjnych, z opłat komorniczych i kosztów upomnień i naliczonych odsetek
ustawowych, z tytułu zwłoki w zapłacie należności za wynajem pomieszczeń i pozostałych
wpływów. Kwota z tego tytułu wyniosła 2 002 575,90 zł.

Rozdział 5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Prezydent Miasta jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zaspokaja potrzeby
wspólnoty lokalnej, wykonując określone ustawami zadania publiczne w zakresie ochrony porządku
publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym
utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Zobowiązany jest zapobiegać innym,
nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia, zdrowia ludzi i środowiska oraz skutkom klęsk żywiołowych.
Prezydent Miasta, wykonując wyżej wskazane zadania, w ramach posiadanych kompetencji
i uprawnień:
− kieruje minitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie
Miasta,
− za

pośrednictwem

ze sporządzaniem

Centrum
instrukcji,

Zarządzania
programów

Kryzysowego
i

procedur

realizuje

z zakresu

zadania

związane

planowania

cywilnego

w szczególności Palnu Zarzadzania Kryzysowego i ich realizacji,
− organizuje ćwiczenia, szkolenia i treningi,
− pełni zwierzchnictwo nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami wykonujacymi zadania
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli łącznie z prawem uzyskiwania
informacji o ich pracy,
− przewodniczy pracom Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego,
− realizuje zadania wynikające z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, będąc jednocześnie
szefem Obrony Cywilnej na terenie miasta,
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− koordynuje działania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb, inspekcji i straży i innych
podmiotów w ramach ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego,
− organizuje system łączności, alarmowania i współdziałania między służbami ratowniczymi.
W 2018 roku celem realizacji powyższych zadań podejmowane były przez Prezydenta Miasta
działania i przedsięwzięcia w niżej wskazanych obszarach, dotyczących spokoju, porządku, ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa publicznego.
1.

Realizacja Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030.
W ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska w imieniu Prezydenta Miasta, Wydział

Zarzadzania Kryzysowego wykonuje zadania wskazane w dokumencie, związane z zapewnieniem
wysokiego poziomu bezpieczeństwa w mieście. Sprawozdanie z realizacji Strategii w 2018 r.,
przedłożone Radzie Miasta, objęło:
1)

prowadzenie dyżuru całodobowego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego - codziennie
sporządzane były raporty służby dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego, a informacja
o istotnych zdarzeniach przesyłana była do Prezydenta Miasta;

2)

zakup sprzętu - zakupiono stację meteo;

3)

analizę map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego - prowadzona była
na bieżąco;

4)

monitorowanie zagrożeń w terenie – monitorowanych było 5 zagrożeń w terenie mających
charakter katastrofy w ruchu lądowym, zagrożenia powodziowego oraz nielegalnego składowania
odpadów niebezpiecznych;

5)

posiedzenia Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – odbyły się 4 posiedzenia;

6)

organizowanie ćwiczeń i szkoleń - odbyły się 2 spotkania Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego;

7)

przyjmowanie interwencji i zgłoszeń wg. aplikacji e-CZK – przyjęto 2 969 interwencji
i zgłoszeń;

8)

koordynowanie działań ratowniczych – skoordynowano 1 077 zdarzeń;

9)

wydatkowano środki finansowe na:
a)

działania i przedsięwzięcia własne - 14 462,00 zł,

b)

wspomaganie działań ratowniczych i przeciwpowodziowych służb - 15 397,00 zł,

c)

zakup

sprzętu,

części,

materiałów

do

wspomagania

działań

ratowniczych

i przeciwpowodziowych 73 330,00 zł.

2.

Wdrożenie w życie Planu Zarządzania Kryzysowego.
W celu zapewnienia systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania podmiotów

systemu zarządzania kryzysowego na zdarzenia, które powodują lub mogą spowodować zagrożenie
życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego podczas
sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych i wojny został opracowany dla miasta Ruda Śląska Plan
Zarządzania Kryzysowego, który określa:
1)

sposób kierowania działaniami zarządzania kryzysowego;
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2)

przydzielenie podmiotom biorącym udział w działaniach zarządzania kryzysowego zadań, które
powinny być wykonane w przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu planu zarządzania
kryzysowego;

3)

siły i środki systemu zarządzania kryzysowego możliwe do użycia w danej sytuacji;

4)

opisuje procedury uruchomiania działań przewidzianych w planie oraz procedury zwracania się
o pozyskanie wsparcia zewnętrznego.
Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska jest aktualizowany na bieżąco. W ramach

Wydziału Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje Centrum Zarządzania Kryzysowego pracujące
w trybie ciągłym, realizując Plan Zarządzania Kryzysowego. Zadaniami Centrum Zarządzania
Kryzysowego są:
− przyjmowanie interwencji mieszkańców miasta,
− pełnienie roli służby dyżurnej Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
− koordynowanie działań służb, inspekcji i straży w sytuacjach mających znamiona kryzysu,
− realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Nr SP.0050.4.2014 Prezydenta Miasta – Szefa Obrony
Cywilnej Rudy Śląskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji Lokalnego Systemu
Wczesnego Ostrzegania w Mieście Ruda Śląska,
− utrzymywanie stałej łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego oraz
Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,
− koordynacja odstrzału redukcyjnego dzików prowadzonego na terenach miejskich na podstawie
decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz umowy z firmą DAGDA,
− koordynacja działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta Ruda Śląska.
Służba dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego codziennie sporządza raport z istotnych
zdarzeń i przekazuje go Prezydentowi Miasta. Informacja o zdarzeniach przyjętych przez służbę
dyżurną Centrum Zarzadzania Kryzysowego w 2018 roku:
1)

zgłoszenia mieszkańców – 1 481,

2)

Zgłoszenia służb – 1 488,

3)

Ogółem – 2 969.
Interwencje - zgłoszenia dotyczyły najczęściej:

−

Uszkodzeń jezdni i chodników – 91,

−

Zanieczyszczeń jezdni, chodników oraz terenów zielonych – 327,

−

Awarii w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – 109,

−

Zakłóceń spokoju i porządku publicznego – 6,

−

Utrudnień w ruchu drogowym (budowa, remonty, sygnalizacja, oznakowanie, warunki
atmosferyczne) – 272,

−

Oświetlenia ulic (w tym awarie) – 390,

−

Awarii instalacji kominowych – 47,

−

Wycinki drzew – 128,

−

Szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (połamane drzewa, zerwane
instalacje elektryczne, podtopienia) – 38,
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−

Wypadków drogowych – 6,

−

Kradzieży żeliwnych pokryw studzienek kanalizacji deszczowej – 23,

−

Wstrząsów pochodzenia górniczego – 2,

−

Zastrzeżenia do pracy administratorów – 45,

−

Pożarów – 114,

−

Wypadków w zakładach pracy – 2,

−

Niedrożności studzienek kanalizacji deszczowej – 26,

−

Dzikie zwierzęta – 230,

−

Likwidacja gniazd owadów – 98,

−

Powiadomienie o jakości powietrza WIOŚ – 84,

−

Ostrzeżenia meteorologiczne – 81,

−

Ustalenie statusu drogi – 127,

−

Zadysponowanie agregatów prądotwórczych – 6,

−

Ustalenia administratora lub właściciela działki – 18,

−

Utrzymanie terenów zielonych – 38,

−

Współpraca z MOPS – 24,

−

Utrzymanie dróg i chodników w ramach akcji zima – 356,

−

Nieprawidłowości w ramach składownia i wywozu odpadów komunalnych – 115,

−

Zgromadzenia publiczne – 3,

−

Inne – 163.

3.

Plan

Działań

Krótkoterminowych

(procedura

stanowiąca

część

Planu

Zarządzania

Kryzysowego).
W związku z uchwałą z dnia 18 grudnia 2017 r. Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego,
w 2018 r. dla miasta Ruda Śląska został opracowany Plan Działań Krótkoterminowych. Stanowi on część
Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego. Plan odnosi się do działań w zakresie
ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń
na terenie miasta Ruda Śląska, poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji
szkodliwych w powietrzu.
Zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych Miasto informuje w sposób ciągły mieszkańców
o jakości powietrza, poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej linku do strony
Wojewódzkiego

Inspektora

Ochrony

Środowiska

w

Katowicach

http://katowice.wios.gov.pl

oraz http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/.
Informacja ta znajduje się na stronie głównej, w zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”.
Powiadomienie o jakości powietrza przygotowuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
i przekazuje poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do Centrum Zarządzania
Kryzysowego

Urzędu

Miasta

Ruda

Śląska

ze

wskazaniem

POZIOMU

PLANU

DZIAŁAŃ

KRÓTKOTERMINOWYCH, jeśli występuje (I lub II lub III). Zadaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego
jest przeanalizowanie powiadomienia oraz przekazanie informacji o stanie powietrza do:
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− placówek zdrowia (niepublicznych i publicznych),
− placówek oświatowych (niepublicznych i publicznych),
− placówek opiekuńczych (niepublicznych i publicznych),
− stowarzyszeń i klubów sportowych, zlokalizowanych na terenie miasta Ruda Śląska.
Dyrektorzy placówek powinni stosować środki zapobiegające narażeniu podopiecznych
na negatywne skutki złej jakości powietrza.

4.

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego na lata 2016
– 2019”.
Zadania zrealizowane z Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska w 2018 roku:
1)

Policja:
− dofinansowanie dla Policji w sprawie dodatkowych patroli policji – 100 000,00 zł
(rekompensata za czas służb ponadnormatywnych),
− zakup alkotestu dla policji – 14 000 (kwota wydana 13 997,40 zł),
− dofinansowanie do zakupu 4 radiowozów – 130 000,00 zł,
− nagrody dla funkcjonariuszy Policji za osiągnięcia w służbie – 24 400,00 zł,
− remont i modernizacja Komisariatu V – 150 000,00 zł,
− dofinansowanie Szkoły Policji w Katowicach (dofinansowanie dodatkowych patroli)
– 12 000,00 zł.

2)

Straż Miejska:
− zakup 1 radiowozu dla Straży Miejskiej,
− utrzymanie i konserwacja monitoringu.

3)

Wydział Zarządzania Kryzysowego:
− finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 45 768,68 zł,
− organizowanie kursu samoobrony dla kobiet.

4)

Państwowa Straż Pożarna:
− zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych o wartości 11 000,00 zł,
− zakup zestawu narzędzi hydraulicznych o wartości 120 000,00 zł,
− nagrody dla wyróżniających się strażaków 15 000,00 zł.

5)

Straż

Graniczna:

zakup

sprzętu,

materiałów

eksploatacyjnych

i

usług

potrzebnych

do funkcjonowania Placówki Straży Granicznej i realizacji ustawowych zadań – 25 000,00 zł.

5.

Ochrona przeciwpowodziowa.
Jednym z istotnych elementów wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców miasta jest

ochrona przeciwpowodziowa. Przez teren miasta Ruda Śląska przepływają następujące cieki wodne:
rzeka Kłodnica, rzeka Bytomka, Potok Bielszowicki, Potok Jamna, Potok Żabica, Potok Julka
(Rów Miechowicki). Bezpośrednie zagrożenie powodzią występuje w następujących rejonach:
− odcinek ujściowy Potoku Jamna do Kłodnicy w dzielnicy Halemba (okolice ul. Ligockiej),
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− w rejonie ul. Granicznej i Solidarności, w sąsiedztwie obwałowań rzeki Kłodnicy,
− w rejonie ul. Gęsiej w sąsiedztwie przepustu na Potoku Bielszowickim, pod ul. Kokota,
− w rejonie osiedla domów wielorodzinnych przy ul. Jana Karskiego.
Dla rzeki Kłodnicy opracowane zostały mapy ryzyka powodziowego i zagrożenia powodziowego.
Na podstawie tych map można stwierdzić, że tereny potencjalnego zagrożenia występują w niżej
wymienionych lokalizacjach:
− obszary leśne położone w dzielnicy Halemba, w sąsiedztwie koryta Kłodnicy powyżej ujścia Potoku
Jamna,
− tereny położone w dzielnicy Halemba, u ujścia Potoku Jamna do Kłodnicy,
− teren po stronie północnej i południowej rzeki Kłodnicy w dzielnicy Halemba, w rejonie ul. Wilczej,
Piotra Skargi, Kłodnickiej, w tym teren Aquadrom Sp. z o.o.,
− teren po stronie północnej i południowej rzeki Kłodnicy w dzielnicy Halemba, w rejonie od mostu
na ul. 1-go Maja do wylotu z Oczyszczalni Ścieków „Halemba – Centrum”.
Dla pozostałych cieków wodnych nie zostały wykonane podobne opracowania, a co za tym idzie,
nie zostały wyznaczone strefy obszarów zagrożonych powodzią.
Rzeka Bytomka administrowana jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.
Biegnie ona w północnej części dzielnic Ruda, Orzegów i Godula przez tereny słabo zurbanizowane,
częściowo objęte użytkami rolnymi. W 2018 r w granicach miasta Ruda Śląska nie dochodziło
do zjawisk mających znamiona powodzi, jak również podtopień.
Potok Bielszowicki także administrowany jest przez PGW „Wody Polskie”. Biegnie on w centralnej
części miasta (dzielnice: Kochłowice, Bykowina, Wirek, Bielszowice). Jest najważniejszym
odbiornikiem wód opadowych z terenu miasta Ruda Śląska. W 2018 r w granicach miasta Ruda Śląska
nie dochodziło do zjawisk mających znamiona powodzi, jak również podtopień.
Potok Czarniawka administrowany jest również przez PGW „Wody Polskie”. Nie zaobserwowano
zdarzeń mających charakter powodzi i podtopień.
Potok Żabica nie posiada administratora. Potencjalne zagrożenie może występować dla
nieruchomości położonych na odcinku pomiędzy ul. Piotra Skargi i ujściem do rzeki Kłodnicy. W 2018
roku nie dochodziło do zjawisk mających znamiona powodzi, jak również podtopień.
Potok Julka (Rów Miechowicki) nie posiada administratora. Potencjalne zagrożenie może
występować dla nieruchomości położonych przy ul. Jana III Sobieskiego 2 i 4.
Zagrożenie związane z ww. ciekami (szczególnie z Potokiem Bielszowickim) wynika w znacznej
mierze z prowadzonej na terenie miasta Ruda Śląska eksploatacji górniczej. Powstały niecki
bezodpływowe, z których utrudniony jest grawitacyjny spływ wód do odbiorników (cieków wodnych).
W ubiegłym roku, w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej doszło do znacznego pogorszenia
bezpieczeństwa powodziowego w zlewni Potoku Bielszowickiego. Szczególnie odnosi się to do niżej
wymienionych obszarów:
− rejon osiedli budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych przy ul. Jana Karskiego i Zgrzebnioka
oraz parafii pw. Św. Barbary,
− rejon ul. Gabora i Magdziorza w okolicy przepustu pod ul. 1-go Maja.
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W 2018 r. strona górnicza wykonała prace polegające na uszczelnieniu obwałowań
oraz wyprofilowaniu koryta Potoku Bielszowickiego na długości ok. 350 m na odcinku od przepustu
pod ul. Kokota w kierunku miasta Zabrze.
Prezydent Miasta Ruda Śląska w 2018 r. prowadził rozmowy z PGG SA i PGW „Wody Polskie”
na temat regulacji Potoku Bielszowickiego na całym jego przebiegu. Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach, działając na zlecenie PGG SA i miasta Ruda Śląska, opracował „Kompleksowy program
regulacji stosunków wodnych, ochrony przeciwpowodziowej, uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w rejonach położonych w zlewni Potoku Bielszowickiego w granicach administracyjnych
Miasta Ruda Śląska”.
Przeprowadzono przegląd sprawności przepompowni wód opadowych zlokalizowanych w Rudzie
Śląskiej – Bielszowicach, przy ul. Kokota i Węzłowej.
Prezydent Miasta monitował do PGG S.A. KWK Ruda oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.
w sprawach uzupełnienia brakującej pompy dużej wydajności na przepompowni wód opadowych,
zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, przy ul. Węzłowej. O właściwe utrzymanie rowów
opaskowych

wzdłuż

obwałowań

Potoku

Bielszowickiego,

a

także

o

wskazanie

podmiotu

odpowiedzialnego za prowadzenie działań pompowych na stanowiskach zlokalizowanych w rejonie
ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach. W drodze ustaleń doprowadzono do odmulenia koryta
Potoku Jamna w rejonie przepustu na przedłużeniu ul. Ligockiej w Rudzie Śląskiej – Halembie.
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, miasto Ruda Śląska posiada magazyn
przeciwpowodziowy, zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków „Halemba – Centrum” oraz
w budynku Miejskiego Centrum Kultury im H. Bisty. Stan magazynu przeciwpowodziowego jest
uzupełniany

w

miarę

potrzeb

i

możliwości.

Wyszczególnienie

sprzętu

w

magazynie

przeciwpowodziowym:
Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Motopompa ” Robin P 305”

3 szt.

2.

Zestaw pompowy o dużej wydajności, zamontowany na przyczepie ”Niewiadów” o
numerze fabr. SWNB 2000020002898.

1 szt.

3.

Motopompa pływająca NIAGARA MAX MP-4/2 o numerze fabrycznym 0076

1 szt.

4.

Motopompa szlamowa samozasysająca WT 30 X o numerach fabrycznych: 4943962,
4943960,

2 szt.

5.

Piaskarko- ładowarka „Neptun”

1 szt.

6.

Inny sprzęt do wspomagania działań ratowniczych:
mostki przejazdowe gumowe (22 szt.), siatka budowlana (3 szt.), folia budowlana
(6 rolek), płyta pilśniowa (4 szt.), łopata (9 szt.), szpadel (7 szt.), worki na piasek – puste
(7000 szt.), worki z piaskiem (2500), tarcica 100x50 mm (130mb), tarcica 50x25mm (365mb).
Kontrole sprzętu przeprowadzane są raz w miesiącu, wykonują je pracownicy WZK, sprzęt typu

pompy uruchamiany jest przez pracowników oczyszczalni ścieków. Ewentualne konserwacje i naprawy
wykonuje się na bieżąco.
Miasto zawarło 15 umów na wspomaganie działań ratowniczych z firmami posiadającymi
niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych.
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6.

Działalność Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.

1)

W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na których
omawiano następujące zagadnienia:
− Mapa Zagrożeń jako społeczny kanał komunikacyjny o występujących zagrożeniach.
− Kontynuacja realizacji założeń programu „Poprawa Bezpieczeństwa Pieszych” na terenie
miasta Ruda Śląska w 2018 roku.
− Ratownictwo w transporcie drogowym – zadania Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej
w przypadku zdarzeń w transporcie drogowym.
− Procedury dysponowania, wyposażenie w samochody oraz sprzęt ratowniczo – gaśniczy
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
− Cudzoziemcy na terenie miasta Ruda Śląska.
− Praktyczne aspekty kontroli nieruchomości przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Straży
Miejskiej w zakresie spalania paliw stałych, których stosowanie zostało zakazane tzw. uchwałą
antysmogową.
− Działalność Placówek Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej.
− Ocena stanu sanitarnego miasta Ruda Śląska za rok 2017.
− Wzrost liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu – „A” na terenie miasta
i województwa.
− Problematyka przestępstwa niealimentacji z art. 209 kk, ze szczególnym uwzględnieniem
wpływu zmian jego ustawowych znamion na powszechność tego typu przestępstwa na terenie
Rudy Śląskiej.
− Zabezpieczenia ujęć wody, raporty stanu wody pitnej w mieście.
− Stan kanalizacji, inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków oraz ich stan.
− Sprawozdanie z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska za rok 2017.
− Zaopiniowanie projektu budżetu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
na rok 2019.
− Na jednej z komisji ustalono, aby wystosować wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego w Katowicach, celem zainstalowania urządzenia samoczynnie
rejestrującego prędkość na Drogowej Trasie Średnicowej, gdzie dochodzi do znacznej ilości
kolizji. Uzgodniono potrzebę zainstalowania monitoringu wizyjnego w przejściu podziemnym
w Rudzie 1, pomiędzy ulicami Wolności a Ballestremów.
Na każdym posiedzeniu Komisja ocenia zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa,
a corocznie opiniuje pracę Policji i innych służb inspekcji i straży.

2)

Zarządzeniem Nr SP.0050.1.58.2017 z dnia 18 września 2017 r. Prezydent Miasta Ruda Śląska
powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. W jego skład wchodzą osoby zatrudnione
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz kierownicy

217

służb, inspekcji i straży. Do zadań Prezydenta Miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy
kierowanie monitorowaniem, reagowaniem oraz usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta.
W 2018 r. odbyły się dwa spotkania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane
przez Prezydenta Miasta, w związku z koniecznością ustalenia procedur w przypadku nielegalnego
składowania odpadów oraz zagrożeń, wynikających z przewozu substancji niebezpiecznych,
w związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na terenie Krakowa i Województwa
Śląskiego I stopnia alarmowego (działania antyterrorystyczne), a także szczytem klimatycznym,
który odbył się w Katowicach.

7.

Kierowanie funkcjonowaniem Obrony Cywilnej na terenie Miasta.
Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459), ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony
Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., nr 96,
poz. 850), a także na podstawie Wytycznych Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej
Województwa w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
w Województwie Śląskim. W związku z powyższym, w roku 2018:
1)

przeprowadzono 5 szkoleń z zakresu Powszechnej Samoobrony, w których udział wzięło 136 osób.
Ponadto odbyło się spotkanie z przedstawicielami zakładów pracy, w których prowadzone są
sprawy dotyczące Obrony Cywilnej, celem wdrożenia Wytycznych Prezydenta Miasta Szefa
Obrony Cywilnej Miasta Ruda Śląska. Dokonano weryfikacji 46 istniejących formacji Obrony
Cywilnej. Zaktualizowano Plan Obrony Cywilnej oraz Plan Ewakuacji III stopnia;

2)

przeprowadzono 2 kompleksowe kontrole realizacji zadań OC w zakładach pracy (kontrola
formacji, budowli ochronnych, urządzeń specjalnych, magazynów OC oraz kart realizacji zadań
do Planu OC);

3)

realizowano również działania w zakresie przygotowania i zapewnienia działania systemu
wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania. Przeprowadzono analizę stanu
technicznego sprzętu wykorzystywanego do ostrzegania i alarmowania (stan techniczny, sposób
finansowania oraz tryb eksploatacji). Do ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta
Ruda Śląskah, w ramach systemu wczesnego ostrzegania wykorzystano syreny alarmowe.
Ostrzeżenia oparte były na centrali alarmowej MCA-02, sterującej syrenami mechanicznymi
starego typu oraz nowymi syrenami elektronicznymi. W 2018 roku w systemie zainstalowane były
23 syreny alarmowe (14 syren mechanicznych i 9 elektronicznych).
Ze względu na pogarszający się stan techniczny syren mechanicznych, sukcesywnie
dokonywano modernizacji systemu poprzez zakup nowych, elektronicznych syren alarmowych.
W latach 2010 - 2018 zamontowano 8 takich urządzeń, zakupionych ze środków własnych gminy
za kwotę 127 454,20 złotych,
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Wykonano dwa testy systemu. Przy pierwszym, przeprowadzonym 01.08.2018r. sprawność
systemu wyniosła 84%, udział w teście brały syreny zakładowe. Drugi test planowany był przy
okazji ćwiczeń Renegade-Sarex II/2018 w dniach 14-16.11.2018, wszystkie syreny były sprawne
w dniu testu. Ze względu na specyfikę testu miasto nie wzięło w nim udziału.
Wymieniono

syrenę

mechaniczną

na

syrenę

elektroniczną

SCH

Electronics

przy ul. Bytomskiej 8, ze środków własnych gminy w kwocie 19 913,70 zł. Zdemontowano również
jedną syrenę mechaniczną z budynku przy ul. Sejmu Śląskiego 3 oraz zakupiono daszki do syren
alarmowych za 2 403,00 zł. Kupiono też osprzęt do modernizacji syren alarmowych (szaf
sterowniczych) za łączna kwotę 3585,63 zł.
Kontrole sprawności systemu wykonywane są na bieżąco przez pracowników Wydziału
Zarządzania Kryzysowego. Ewentualne naprawy dokonuje konserwator syren alarmowych
zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, opłacany ze środków własnych gminy w kwocie
7 802,40 zł oraz dotacji celowej z budżetu Państwa wynoszącej 4 100,00 zł;
4)

funkcjonowanie systemów monitoringu o zagrożeniach (meteorologicznych, biologicznych, itp.):
wspomagane jest przez zakupioną w 2018 r. stację Meteo Davis Pro II, ze środków własnych gminy
w kwocie 2 853,00 zł;

5)

baza Szefa OC - aktualizowana jest na bieżąco dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Wykaz syren alarmowych udostępniony jest na stronie https://srsa.slask.eu; Publiczny System
Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska dostępny na stronie http://psip.rudaslaska.pl
Wykonując zadania związane z wykrywaniem zagrożeń i ostrzeganiem ludności zgodnie

z zarządzeniem NR SP.0050.4.1.2014 Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Rudy Śląskiej
z dnia 10.01.2014 r. w sprawie organizacji lokalnego systemu wczesnego ostrzegania w mieście Ruda
Śląska, przyjęto 1 488 zgłoszeń o wykrytych zagrożeniach, zdarzeniach i innych sytuacjach, mogących
mieć bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w mieście Ruda Śląska.
W roku 2018 odbyły się 4 wojewódzkie treningi Powiatowego Ośrodka Analizy Danych
i Alarmowania, które miały na celu doskonalenie procedur reagowania na wypadek zagrożenia
chemicznego, biologicznego, a także radiacyjnego.

8.

Zadania Obronne. Świadczenia rzeczowe i osobiste.
Zasadniczym celem realizacji zadań obronnych jest realizacja przygotowań obronnych

w czasie pokoju oraz ocena stopnia gotowości administracji samorządowej na wypadek wystąpienia
zagrożenia.
1)

W zakresie planowania i organizacji świadczeń na rzecz obrony, zgodnie z Rozporządzeniami Rady
Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie
pokoju (Dz.U. z 2004 r. nr 181, poz.1872 z późn. zm.), z dnia 5 października 2004r. w sprawie
świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r., nr 229, poz. 2307, z późn.
zm.) oraz z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. z 2004 r. nr 203, poz. 2081 z póź. zm.),
Prezydent Miasta opracował w 2018 roku:
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− Ewidencję świadczeń rzeczowych na potrzeby akcji kurierskiej miasta Ruda Śląska,
− Ewidencję świadczeń osobistych na potrzeby akcji kurierskiej miasta Ruda Śląska,
− Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych,
− Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych,
− Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny na terenie miasta Ruda Śląska,
− Plan świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny na terenie miasta Ruda Śląska,
− Zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie miasta
Ruda Śląska,
− Zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji na terenie miasta Ruda Śląska.
2)

W ramach powszechnego obowiązku obrony, obywatele polscy są obowiązani między innymi
do wykonywania świadczeń na rzecz przygotowania obrony państwa na zasadach i w zakresie
określonym w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej. Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły
szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat, może być nałożony obowiązek świadczeń
osobistych, polegający na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania
obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
Ponadto na urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne może być
nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych polegający na oddaniu w używanie posiadanych
nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa. Nakładanie
świadczeń osobistych i rzeczowych następuje w trybie decyzji administracyjnej, na podstawie
zgłaszanych wniosków przez upoważnione organy. Organem uprawnionym do wydawania
powyższych decyzji jest prezydent miasta - dla podmiotów mających siedzibę na terenie Rudy
Śląskiej i osób zameldowanych na pobyt stały w Rudzie Śląskiej. W 2018 roku, na wnioski KM
Policji w Rudzie Śląskiej oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie, Prezydent Miasta
nałożył obowiązek świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony w ilości:
− 8 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
w tym 1 decyzja została zmieniona,
− decyzja w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczenia osobistego,
− 14 decyzji uchylono.

3)

Elementy systemu obronnego umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych RP.
W celu zapewnienia gotowości do wykonywania zadań związanych z doręczaniem
dokumentów, powołania w trybie akcji kurierskiej administracji publicznej, Prezydent Miasta
Ruda Śląska opracował „Plan akcji kurierskiej dla miasta Ruda Ślaska”, który został sporządzony
na podstawie wytycznych wojewody śląskiego oraz założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie
województwa śląskiego. Plan został uzgodniony z Komendantem Miejskim Policji oraz
z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Chorzowie. Kopie planu zostały przekazane do WBiZK
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Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do WKU w Chorzowie. W listopadzie 2018 roku plan został
zaktualizowany.
W grudniu 2018 roku zostało opracowane i wysłane do Wojewody Śląskiego sprawozdanie
za rok 2018 z realizacji zadań akcji kurierskiej, przeprowadzonej na terenie miasta Ruda Śląska.
Prezydent Miasta Ruda Śląska realizuje powyższe zadanie zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób
do czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 3).

9. Przygotowanie służby zdrowia do realizacji zadań obronnych.
Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
państwa w Rudzie Śląskiej dotyczą m. in:
• planowania i realizacji zadań w zakresie zwiększenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu, tworzenia
zastępczych miejsc szpitalnych, określenia sposobu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego,
• współdziałania organów administracji publicznej i podmiotów leczniczych w planowaniu
i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.
Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne
państwa następuje w formie stosownych planów. Miasto Ruda Śląska posiada opracowany „Plan
przygotowań podmiotów leczniczych miasta Ruda Śląska na potrzeby obronne państwa”. Załącznikami
do planu są „Plany organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta
Ruda Śląska” oraz „Plan zabezpieczenia sanitarno - epidemiologicznego miasta Ruda Śląska”. W lutym
2018 roku plany zostały zaktualizowane.
Zadania realizowane w powyższym zakresie wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 741).

10. Pozostałe zadania obronne.
1)

Aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Ruda Śląska w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz tworzących ten plan dokumentów
składowych tj.:
− ocena zagrożenia na terenie miasta,
− zamiar realizacji zadań operacyjnych Prezydenta Miasta Ruda Śląska,
− przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz kierowania
miastem,
− zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami oraz Siłami
Zbrojnymi i organizacjami międzynarodowymi,
− tabela realizacji zadań operacyjnych,
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− karty realizacji zadań operacyjnych.
2) Organizacja i nadzór nad działaniem Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Ruda Śląska, w tym:
− aktualizacja Instrukcji działania Stałego Dyżuru,
− udział w treningu Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta organizowanym przez Wojewodę Śląskiego
w dniu 26.03.2018 r.
3) Wsparcie pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium państwa gospodarza (HNS – Host
Nation Support) polegające między innymi na aktualizacji Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS
oraz bieżącej współpracy z organami administracji wojskowej (Wojskowa Komenda Uzupełnień
i

Wojewódzkim

Sztabem

Wojskowym)

w

zakresie

wymiany

informacji

dotyczących

zabezpieczenia pobytu wojsk na terenie miasta i innych zagadnień w tym zakresie.
4) Przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta i Zapasowego Miejsce Pracy
na okres zagrożenia i wojny, polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej:
− przemieszczenia i zapewnienia warunków funkcjonowania organu na stanowisku kierowania,
− zasad i trybu obiegu informacji dotyczącej gotowości organu do realizacji zadań,
− wyposażenia w urządzenia łączności,
− wyposażenia w sprzęt biurowy i urządzenia techniczne i kwaterunkowy,
− żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku,
− zabezpieczenia medycznego,
− transportu oraz obsługi pojazdów,
− osłony kontrwywiadowczej,
− punktu zabiegów specjalnych,
− systemu powiadamiania i alarmowania,
− szkolenie pracowników.
5) Przygotowanie, opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie w dniu 27 września 2018 r.
ćwiczenia obronnego pk. „RUDA 2018” na temat: „Kierowanie realizacją wybranych zadań
operacyjnych z obszaru funkcjonowania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem
narodowym w mieście Ruda Śląska w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przez obsadę Głównego Stanowiska Kierowania
Prezydenta Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni dla
systemów teleinformatycznych miasta Ruda Śląska”, którego uczestnikami byli przedstawiciele
służb, inspekcji i straży oraz kadra kierownicza Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek
organizacyjnych.
6) Opracowanie i dostarczenie Wojewodzie Śląskiemu „Ankiety do Narodowego Kwestionariusza
Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Państwa” będącej kompleksowym sprawozdaniem
z zakresu stanu realizacji przygotowań obronnych miasta Ruda Śląska za 2017 r.
7) Opracowanie i dostarczenie Wojewodzie Śląskiemu Planu szkolenia obronnego miasta Ruda Śląska
na 2018 r. oraz Programu szkolenia obronnego miasta Ruda Śląska na lata 2018-2020.
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11.

Utrzymania i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
Realizując zadania wynikające z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Miasto poniosło koszty

wyposażenia,

bieżacego

utrzymania,

wyszkolenia

i

zapewnienia

gotowości

bojowej

OSP.

W szczególności staraniem władz Miasta pozyskano przekazany przez Komendę Miejską PSP wóz
bojowy oraz zabezpieczono pomieszczenia garażowe przy ul. Niedurnego 13. Szczególowy wykaz
wydatków poniesionych na poszczególne zadania przedstawia się następująco:
wykonanie
za 2018 r.

Zadanie
Ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w działaniu ratowniczym

1 624,00 zł

Zakup sprzętu i umundurowania oraz materiałów biurowych dla potrzeb
funkcjonowania OSP, w tym: zakup pilarki z dotacji WFOSiGW – udział miasta
1000 zł

6 959,84 zł

Wkład własny 1% - dotacja z Funduszu Sprawiedliwości - zakup sprzętu
ratownictwa medycznego*

101,52 zł

Zakup mediów i energii cieplnej do pomieszczeń strażnicy przy ul. Glinianej 4
oraz do garażu OSP przy ul. Solidarności
Naprawy samochodu operacyjnego

3 618,86 zł
200,00 zł

Badania okresowe członków OSP oraz nowoprzyjętych

1 957,00 zł

Przeglądy techniczne samochodów, odprowadzanie ścieków, dot. strażnicy
przy ul. Glinianej 4

1 053,16 zł

Pokrycie kosztów telefonów komórkowych członków OSP

498,80 zł

Wynajem pomieszczeń garażowych na samochód bojowy przy ul. Niedurnego 13

24 376,00 zł

Ubezpieczenie NNW członków i OC samochodów

5 206,50 zł

Podatek od zajmowanego lokalu – ul. Gliniana 4

48,00 zł

Odpady komunalne w zajmowanych pomieszczeniach ul. Gliniana 4

120,00 zł
ogółem

12.
1)

45 763,68 zł

Ochrona porządku publicznego oraz przeciwdziałanie innym miejscowym zagrożeniom.
W celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców Miasta przebywających w rejonie Rzeki Kłodnicy,
w 2018 r. przeprowadzono wycinkę Barszczu Sosnowskiego na terenach zlokalizowanych wzdłuż
rzeki Kłodnicy, na odcinku od granicy z Miastem Katowice do ul. Zacisze w Rudzie Śląskiej –
Halembie. Celem wycinki jest również próba ograniczenia zasięgu występowania tej
niebezpiecznej rośliny. W tym celu Prezydent Miasta zlecił MPGM TBS Sp. z o.o. coroczną
likwidację stanowisk Barszczu Sosnowskiego wzdłuż Rzeki Kłodnicy.

2)

W mieście jest realizowane również zadanie polegające na pomocy osobom korzystającym
w warunkach domowych ze specjalistycznego sprzętu medycznego. Celem jest ochrona zdrowia
i życia osób z niewydolnością oddechową, w przypadku braku dostarczania energii elektrycznej
do ich nieruchomości. Zadanie to jest realizowane, poprzez dostarczenie i obsługę agregatów
prądotwórczych przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
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3)

W związku z powtarzającym się zalewaniem torowisk tramwajowych zlokalizowanych wzdłuż
ul. Zabrzańskiej i Dworcowej (pod wiaduktem), Prezydent Miasta podjął kroki zmierzające
do likwidacji zagrożenia dla pasażerów. Spółka Tramwaje Śląskie SA naprawiła uszkodzone
odwodnienia torowisk oraz wykonała sygnalizację optyczną informującą motorniczego
o powstałym zagrożeniu (podtopieniu torowiska).

4)

Wykonując zadania nałożone Ustawą Prawo o ruchu drogowym, Prezydent Miasta organizował
usuwanie pojazdów utrudniających ruch lub zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi
na drodze:
Pojazdy odholowane /nieodebrane zgodnie z umową na podstawie ustawy Prawo o ruchu
drogowym.
Rok

Miesiące

Ilość

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odholowane
art. 130a

8

15

14

14

8

9

8

7

7

6

3

8

107

nieodebrane
art. 130a

0

2

2

1

1

2

2

0

1

1

1

0

13

poddane
recyklingowi
art.130a

0

5

3

0

0

10

9

0

1

4

2

4

38

odholowane
art. 50a

0

0

0

2

1

3

4

0

0

1

3

0

14

nieodebrane
art. 50a

0

0

0

2

1

3

2

0

0

1

3

0

12

poddane
recyklingowi
art. 50a

0

0

0

1

1

3

2

0

0

0

0

0

7

W przypadku nieodebrania pojazdów z parkingu strzeżonego prowadzone są postępowania
zmierzające do ich przejęcia na rzecz miasta, a nastepnie do sprzedaży lub utylizacji.

Rozdział 6
Pomoc społeczna.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin
poprzez podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia oraz integracji
ze środowiskiem.
W ramach ustawy o pomocy społecznej wyróżnia się pomoc pieniężną oraz pomoc niepieniężną.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających
udzielenie pomocy. Pracownik socjalny, działając na wniosek mieszkańca oczekującego pomocy,
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przeprowadza w miejscu zamieszkania tej osoby wywiad środowiskowy. Wywiad pozwala określić
sytuację życiową danej osoby, rodziny, nakreślić jej problemy i wspólnie z nią ustalić plan działań
pozwalający na rozwiązanie tych problemów.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli
odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające
z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
W roku 2018 pomocą były objęte następujące typy rodzin:
Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Rodziny ogółem
o liczbie osób:

1
2
3
4
5
6 i więcej

W tym rodziny z dziećmi ogółem
o liczbie osób:

1
2
3
4
5
6
7 i więcej

Rodziny niepełne ogółem
o liczbie osób:

1
2
3
4 i więcej

Rodziny emerytów i rencistów ogółem
o liczbie osób:

1
2
3
4 i więcej

Liczba osób
w rodzinach

3 246

6 780

1 798

1 798

505

1 010

328

984

311

1 244

172

860

132

884

1 126

4 264

433

1 089

352

1 325

201

948

93

546

30

212

10

78

7

66

448

1 329

216

439

123

384

69

283

40
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800

1 009

693

693

64

128

17

51

26

137

Powyższa tabela przedstawia rodziny korzystające ze wszystkich form pomocy, tj. zarówno
materialnej, jak i usługowej oraz pracy socjalnej.
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1.

Pomoc pieniężna.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby samotnie gospodarujące,

których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. obecnie
701,00 zł oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego,
tj. obecnie 528,00 zł, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednej z dysfunkcji określonych
w ustawie o pomocy społecznej.
Wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej, kwalifikujących się do pomocy z uwagi
na kryterium dochodowe, w większości z przypadków podstawą do udzielenia pomocy było
występowanie kilku okoliczności łącznie, np. ubóstwo jako główna przyczyna, która może być
spowodowana bezrobociem, niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą.
1)

Liczba rodzin, w których występują określone w ustawie dysfunkcje oraz liczbę osób w tych
rodzinach, ze wskazaniem na powody przyznania pomocy (według wymagań sprawozdawczych
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) - stan na 31.12.2018 r.:
Powód trudnej sytuacji życiowej
(dysfunkcja)
Ubóstwo

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

1 497

3 824

0

0

Bezdomność

192

237

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym
wielodzietność

662
103

2 930
597

Bezrobocie

839

2 302

1 253

2 393

932

1355

725

2 671

271
141

860
821

56

201

0

0

319

586

7

14

64

105

Trudności w integracji osób, które uzyskały
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt czasowy

0

0

Zdarzenie losowe

8

20

Sytuacja kryzysowa

4

4

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

Sieroctwo

Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, w tym:
− rodziny niepełne
− rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego
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2)

Formy udzielanej pomocy:
Rodzaj świadczenia

3)

Liczba osób

Kwota świadczeń

posiłek

1 146 osób
(w tym 111 osób dorosłych,
350 dzieci do czasu
rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej, 687 uczniów
do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej)

535 156 zł
(w ramach wieloletniego
programu wspierania
finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
na lata 2014 - 2020)

dożywianie bez wydania
decyzji administracyjnych
i przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego

99 dzieci
w ramach wieloletniego
programu wspierania
finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc Miasta
w zakresie dożywiania na lata
2014 - 2020”

24 476 zł

zasiłek celowy na pokrycie
niezbędnych potrzeb
powstałych w wyniku
zdarzenia losowego

18 osób

40 000 zł

zasiłek celowy i w naturze

2 120 osób

4 593 289,42 zł
(w tym: zasiłki celowe
specjalne dla 449 osób
na kwotę 129 162 zł
i świadczenia pieniężne
na zakup żywności dla 2 004
rodzin na kwotę 3 940 368 zł)

zasiłek okresowy

1 564 osoby

2 459 993,22 zł
(świadczenie to realizowano
w całości z otrzymanej
dotacji celowej z budżetu
państwa na dofinansowanie
zadań własnych)

zasiłek stały

573 osoby

2 427 605,44 zł

sprawienie pogrzebu

32 osoby

26 060 zł

W 2018 r. realizowane były następujące gminne programy osłonowe:
•

Program „Oszczędzam z wodomierzem”.
Program został przyjęty do realizacji uchwałą nr 791/XLI/2005 Rady Miejskiej Ruda Śląska
z dnia 19 maja 2005 r. Realizator Programu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej. Program skierowany jest do osób i rodzin (mieszkańców Miasta Ruda Śląska), które
nie są w stanie pokrywać narastających wciąż opłat za zużycie wody;
− w roku 2018 udzielono pomocy łącznie 44 osobom na montaż 49 wodomierzy,
− łączna kwota realizacji programu w 2018 r. wyniosła 3 658,58 zł.

•

Program „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”.
Program został przyjęty do realizacji uchwałą Nr PR.0007.132.2012 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 31.05.2012r. Realizator Programu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej. Program skierowany jest do rodzin (mieszkańców Miasta Ruda Śląska), w których
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podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci. Cel Programu: Udzielenie pomocy
rodzinom- mieszkańcom Miasta Ruda Śląska, w których podczas jednego porodu urodziło się
troje i więcej dzieci:
− w roku 2018 udzielono pomocy 3 rodzinom,
− kwota realizacji programu w 2018 r. wyniosła 15 420 zł.
•

Program „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
Program został przyjęty do realizacji uchwałą Nr PR.0007.41.2014 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27.02.2014r. Adresatami Programu są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Celem
Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Realizatorem Programu jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej we współpracy z innymi samorządowymi
jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne), do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Miasta Ruda Śląska.
Program jest elementem polityki społecznej Miasta Ruda Śląska w zakresie poprawy poziomu
życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania
właściwych nawyków żywieniowych.
W latach następnych realizowany będzie Program osłonowy pod nazwą: „Pomoc Miasta
w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”, który został przyjęty do realizacji uchwałą
Nr PR.0007.234.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r.

4)

Wypłacono świadczenia w ramach:
•

projektu systemowego „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” - w ramach projektu
udzielono pomocy w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych:
− w roku 2018 udzielono pomocy 39 osobom,
− kwota realizacji programu w 2018 r. wyniosła 17 000 zł,

•

projektu „Ruda Śląska – nowa szansa” – udzielono pomocy w formie zasiłków celowych
i celowych specjalnych:
− w roku 2018 udzielono pomocy 49 osobom,
− kwota realizacji programu w 2018 r. wyniosła 8 330 zł.

5)

W ramach zadań własnych gminy udzielono również pomocy w formie opłacenia składki na:
− ubezpieczenie zdrowotne za 485 osób pobierające zasiłki stałe na kwotę 194 307,60 zł,
− ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę realizującą kontrakt socjalny na kwotę 163,08 zł.

2.

Pomoc niepieniężna.
Każdy, niezależnie od dochodu, ma prawo skorzystać z pomocy w formie niepieniężnej.

1)

Praca Socjalna.
Praca socjalna to zawodowa działalność skierowana na pomoc osobom i rodzinom
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Taką formę pomocy realizują m.in. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
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którzy wykonują swoją pracę w środowisku zamieszkania osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. W celu ułatwienia kontaktów klientów z pracownikiem socjalnym, w mieście
działają Sekcje Pracowników Socjalnych zlokalizowane we wszystkich dzielnicach Miasta.
W zakres działań pracowników socjalnych wchodzi pomoc w załatwianiu wszelkiego rodzaju
spraw urzędowych, doradztwo, w tym prawne i psychologiczne, pomoc w utrzymaniu kontaktu
z otoczeniem oraz zacieśnianiu więzi rodzinnych, integracja osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem, pomoc w adaptacji i usamodzielnieniu osób opuszczających rodziny zastępcze,
placówki wychowawcze, placówki resocjalizacyjne i zakłady karne, a także pomoc osobom
bezdomnym w realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.
Praca socjalna wymaga współpracy pracownika socjalnego z wieloma podmiotami,
a w szczególności organizacjami społecznymi, instytucjami charytatywnymi, służbą zdrowia,
szkołami, w celu przeprowadzenia wspólnych oraz uzupełniających działań. Podstawowym
narzędziem pracy socjalnej prowadzonej z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo wychowawcze jest kontrakt socjalny oraz współpraca z asystentem rodziny.
Pracownik socjalny odwiedza niektóre rodziny wielokrotnie, wspierając i motywując swych
klientów do aktywności w zakresie rozwiązywania, najczęściej wielu, różnorodnych problemów.
Często pracownik socjalny podejmuje działania z urzędu, o charakterze interwencyjnym,
kiedy krzywdzone jest np. dziecko, osoba starsza lub niepełnosprawna. Niejednokrotnie działania
takie są podejmowane na wniosek policji, straży miejskiej, sąsiadów itp.
Pracownicy Sekcji Pracowników Socjalnych pełnią także dla mieszkańców danej dzielnicy
funkcję informacyjną w zakresie m.in. miejskiej infrastruktury pomocowej, ułatwiają kontakt
z innymi instytucjami, udzielają pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, pełnią również ważną
rolę rzecznika spraw wielu osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności
pozwalającej na samodzielne rozwiązywanie różnych osobistych problemów.
Dane liczbowe dotyczące zadań realizowanych przez pracowników socjalnych:
•

w celu udzielenia pomocy w różnej formie, pracownicy socjalni przeprowadzili 7 845
wywiadów środowiskowych z rodzinami i osobami w miejscu ich zamieszkania, (1 167 pełnych
wywiadów środowiskowych, 6 678 wywiadów kontrolnych, przeprowadzonych w celu
weryfikacji aktualnej sytuacji rodziny), w tym:
− 38 wywiadów przekazanych do ośrodków pomocy społecznej w innych miejscowościach,
− 207 wywiadów sporządzonych w celu wydania decyzji zgodnie z art. 54 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
− 564 wywiady w celu realizacji usług opiekuńczych w domach osób chorych, starszych
i niepełnosprawnych.

Ponadto:
•

sporządzono 408 wywiadów i adnotacji urzędowych na potrzeby przyznawanych świadczeń
rodzinnych,

•

przeprowadzono 260 wywiadów z rodzinami osób ubiegających się o pomoc społeczną
zobowiązanymi do udzielania pomocy tej rodzinie w związku z art.103 ustawy o pomocy
społecznej,
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•

sporządzono 482 adnotacje urzędowe dotyczące rodzin osób ubiegających się o pomoc
społeczną zobowiązanych do udzielania pomocy tej rodzinie w związku z art.103 ustawy
o pomocy społecznej,

•

przeprowadzono 1 122 wywiady na dodatki mieszkaniowe,

•

sporządzono 435 kontraktów socjalnych, w 250 środowiskach (rodzinach) prowadzona jest
ewaluacja po zakończeniu kontraktu socjalnego,

•

pomocą w formie pracy socjalnej obejmowano 2 931 rodzin,

•

pracownicy socjalni uczestniczyli w 1 323 spotkaniach interdyscyplinarnych,

•

w związku z działającymi 279 Grupami Roboczymi w ramach procedury Niebieskie Karty,
odbyło się 898 spotkań tych Grup,

•

wydano 1 103 skierowania w celu otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowej 2014-2020, Podprogram 2017 (3 146 osób objętych
pomocą).

2)

Realizowane projekty:
a) „Bezpieczna Rodzina” – projekt realizowany przez pracowników socjalnych wspólnie
ze Strażą Miejską, miało miejsce 40 wyjazdów w godzinach popołudniowych. Odwiedzono 276
rodzin,
b) „Działajmy razem” - podnoszenie kompetencji pracowników instytucji w zakresie pomocy
ofiarom i świadkom przemocy w rodzinach realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.
c) „Spotkania Interdyscyplinarne” - zakłada integrację instytucji budujących system wsparcia
i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. W 2018 r. odbyły się 1 323 spotkania interdyscyplinarne
przedstawicieli różnych instytucji w celu pomocy rodzinie w rozwiązaniu jej problemów.
d) „Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawania zadłużenia wśród
klientów pomocy społecznej” - obejmuje nieodpłatną pomoc prawną.
e) „Integracja lokatorów mieszkań chronionych dla seniorów”, realizowany w dwóch mieszkania
wspólnotowych w Rudzie Śląskiej – przy ulicy Matejki i Wolności obejmuje pomoc
w formie pracy socjalnej i wsparcia psychologicznego .
f) „Zabezpieczenie schronienia w formie miejsca pobytu tymczasowego w lokalu mieszkalnym”.
Jest to projekt, którego celem jest udzielenie schronienia poprzez przyznanie miejsca pobytu
tymczasowego w lokalu mieszkalnym osobom potrzebującym tej formy pomocy. Projekt ten
skierowany jest do osoby/rodziny, których ostatnim miejscem zamieszkania było Miasto Ruda
Śląska, które w szczególności ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, przemoc
w rodzinie, bezdomność, usamodzielnienie z pieczy zastępczej, skomplikowaną sytuację
życiową, zdarzenie losowe, wymagają pomocy w formie przyznania miejsca pobytu
tymczasowego w lokalu mieszkalnym, która ma na celu przygotowanie ich do pełnej
samodzielności i powrotu do środowiska.
Osoby/rodziny w trakcie pobytu w lokalu mieszkalnym objęte są pracą socjalną
prowadzoną przez pracowników socjalnych. Mają także możliwość korzystania z innych form
pomocy w postaci porad i konsultacji psychologicznych, prawnych oraz grup wsparcia.
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Pomoc w formie miejsca pobytu tymczasowego w lokalu mieszkalnym przyznana jest decyzją
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej lub innej osoby
upoważnionej wraz z ustaleniem odpłatności. Ponadto osoby/rodziny korzystające z tej formy
pomocy zobowiązane zostaną do przestrzegania „Regulaminu korzystania z miejsca pobytu
tymczasowego w lokalu mieszkalnym”.
W 2018 roku funkcjonowało 17 tego typu lokali mieszkalnych, z których skorzystały łącznie
43 osoby, w tym 17 kobiet z 15 dzieci oraz 11 mężczyzn.
g) „Nasza Oma – Nasz Opa” - projekt integracyjny kierowany do mieszkańców dzielnic Godula
i Orzegów (dzieci oraz ich dziadków). W projekcie łącznie uczestniczyło 40 osób,
h) „Radość dziecka ponad wszystko” - projekt obejmujący spotkania integracyjne dla dzieci
i rodziców korzystających z pomocy społecznej. Projektem objęto 16 osób (6 rodziców
i 10 dzieci).
3)

Specjalistyczne poradnictwo prawne.
W ramach pomocy niepieniężnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
świadczone jest również specjalistyczne poradnictwo prawne. W 2018 r. udzielono 283
konsultacji prawnych, w tym 162 dla rodzin z dziećmi i 19 dla rodzin zastępczych. Najczęściej
pomocy prawnej udzielano w sprawach:
− zasądzenia oraz podwyższenia alimentów na dzieci,
− odwołań do sądu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
− zasądzenia od pracodawców na rzecz pracowników odszkodowań i wynagrodzenia,
− uregulowania kontaktów z dziećmi,
− dotyczących wyłączenia spod egzekucji komorniczej świadczeń społecznych, zasiłków
rodzinnych i alimentów,
− wykonywania władzy rodzicielskiej.

4)

Zadania związane z organizowaniem rodzinnej pieczy zastępczej.
Wejście w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, spowodowało zmiany w organizacji pomocy rodzinom zastępczym w naszym Mieście.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, został
wyznaczony organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w tym zakresie należy m.in.:
− finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu Miasta w rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
− finansowanie pomocy przyznawanej usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej,
− opracowywanie porozumień w sprawie umieszczania i ponoszenia wydatków na utrzymanie
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
− prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem wynagrodzeń dla rodzin zastępczych
zawodowych, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
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− prowadzenie

postępowań

administracyjnych

związanych

z

odpłatnością

rodziców

biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Pomoc pieniężna to w szczególności finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci
z terenu Miasta w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, finansowanie pomocy
przyznawanej usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej oraz prowadzenie postępowań
administracyjnych związanych z odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej.
W zakresie rodzinnej pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także
zadania związane z pomocą niepieniężną, w tym w szczególności:
− prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
− organizuje szkolenia dla kandydatów i rodzin zastępczych,
− dokonuje ocen rodzin zastępczych,
− dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej,
− zapewnia pomoc psychologiczną dla dzieci i rodziców zastępczych,
− wspiera usamodzielnianych wychowanków.
a)

Dane liczbowe dotyczące rodzinnej piecza zastępcza:
− rodziny zastępcze z terenu Miasta Ruda Śląska otrzymujące świadczenia na dzieci:
Rodzina:

Ilość rodzin

Ilość dzieci

rodziny zastępcze spokrewnione:

153

207

rodziny zastępcze niezawodowe:

50

63

rodziny zastępcze zawodowe:

18

128

8

11
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409

rodziny pomocowe:
Razem:

− rodziny zastępcze poza terenem Rudy Śląskiej otrzymujące świadczenia na dzieci:
Rodzina:

Ilość rodzin

Ilość dzieci

rodziny zastępcze spokrewnione:

16

21

rodziny zastępcze niezawodowe:

24

29

rodziny zastępcze zawodowe:

10

21

Razem:

50

71

− wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, pdof) dla zawodowych rodzin zastępczych,
rodzin pomocowych oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach
gospodarskich:
Liczba świadczeń
Rodziny zastępcze zawodowe, rodziny
pomocowe, osoby do pomocy:

392

Wydatki w zł
733 083,91
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− udzielone świadczenia dla rodzin zastępczych:
Liczba świadczeń
Rodziny na terenie Miasta Ruda Śląska:
Rodziny poza Miastem Ruda Śląska

Wydatki w zł

4 844

3 341 125,83

865

873 985,35

− usamodzielniani wychowankowie z rodzinnej pieczy zastępczej, którzy otrzymywali
świadczenia w 2018 roku – 67 osób.
Liczba świadczeń
Usamodzielniani wychowankowie
z rodzinnej pieczy zastępczej:
b)

Wydatki w zł

467

296 120,36

Dane liczbowe dotyczące instytucjonalnej pieczy zastępczej:
− placówki

opiekuńczo-wychowawcze

prowadzone

przez Miasto

Ruda

Śląska

lub

prowadzone na zlecenie Miasta Ruda Śląska:
Liczba miejsc

Ilość dzieci
przebywających
w ciągu roku

Prowadzone przez Miasto Ruda Śląska:
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

8

10

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

8

10

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

8

14

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie
(placówka istniała do 30.09.2018r.)

70

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych:
(OPDiR przekształcony w Centrum, utworzone
01.10.2018r.W strukturze Centrum znajduje się
5 placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)

64

86

941 / 882

120

Ośrodek Święta Elżbieta
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 typu
socjalizacyjnego:

12

13

Ośrodek Święta Elżbieta
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 typu
socjalizacyjnego:

12

13

Łącznie:

24

26

1181 / 1122

146

Łącznie:
Prowadzone na zlecenie Miasta Ruda Śląska:

Razem:
1

– liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: stan na dzień 30.09.2018 r.

2

– liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: stan na 31.12.2018 r.
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− placówki opiekuńczo-wychowawcze poza powiatem (dzieci umieszczone na podstawie
porozumień (umów cywilno-prawnych) zawieranych między powiatami):
Ilość dzieci
przebywających
w ciągu roku

Placówka
Centrum Wspierania Dziecka i Rodziny „Przystań” Pszczyna:

1

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dąbrowa Górnicza:

2

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2
Samborowice:

1

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie Góra Włodowska:

4

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Gliwice:

1

Regionalna Placówka opiekuńczo-Terapeutyczna Kazimiera Wielka

1

Powiatowy Dom Dziecka Żywiec:

1

Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie

2

Dom Dziecka Rybnik

2
Razem:

15

− środki wypłacane na instytucjonalną pieczę zastępczą:
Placówka

Ilość zleceń

Wydatki

Rodzinne Domy Dziecka (zryczałtowana kwota na
utrzymanie dziecka):

36

200 744,83

Ośrodek Święta Elżbieta - Placówka Opiekuńczo
- Wychowawcza Nr 1 typu socjalizacyjnego:

12

496 800,00

Ośrodek Święta Elżbieta - Placówka Opiekuńczo
- Wychowawcza typu socjalizacyjnego:

12

496 00,00

144

680 634,59

202

1 857 624,83

Placówki poza powiatem (porozumienia):
Razem:
− Usamodzielniani

wychowankowie

z

instytucjonalnej

pieczy

zastępczej,

którzy

otrzymywali świadczenia w 2018 roku – 79 osób:
Liczba
świadczeń

Wydatki w zł

554

423 087,37

Usamodzielniani wychowankowie z instytucjonalnej
pieczy zastępczej
c)

Inne zadania:
• wydawanie decyzji administracyjnych:
Decyzje administracyjne
świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka rodzinie
zastępczej:

Ilość decyzji
197

dofinansowanie do wypoczynku dziecka:

55

koszty z potrzebami przyjmowania dziecka –jednorazowo

71

zdarzenie losowe dla dziecka w rodzinie zastępczej:

1

234

środki na utrzymanie lokalu dla rodziny zastępczej:

44

pokrycie kosztów remontu dla rodziny zastępczej:

2

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych
wychowanków:

181

pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla usamodzielnianych
wychowanków:

30

pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla usamodzielnianych
wychowanków:

28

pomoc w formie uzyskania odpowiednich warunków
mieszkaniowych dla usamodzielnianych wychowanków:

18

ustalające opłatę za pobyt dzieci pieczy zastępczej dla rodziców
naturalnych:
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odstępujące od ustalenia za pobyt dzieci w pieczy zastępczej dla
rodziców naturalnych:

162

Inne (m.in.: umorzeniowe, zmieniające, uchylające)

1 190
Razem:

371

• realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty:
− ilość wydanych decyzji: 463,
− liczba udzielonych świadczeń: 3 726,
• realizacja Rządowego Programu: „Dobry Start”:
− ilość złożonych wniosków: 359,
− ilość wydanych decyzji: 21,
− liczba udzielonych świadczeń: 337,
d)

Łączna ilość wydanych decyzji administracyjnych w roku 2018: 2 855.

e)

Ilość wydanych skierowań do placówek opiekuńczo wychowawczych: 45.

f)

Ilość wniosków dot. skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem: 2.

g)

Porozumienia (umowy cywilno-prawne) zawarte między powiatami, dotyczące zwrotu
kosztów

utrzymania

dzieci

w

rodzinach

zastępczych

i

placówkach

opiekuńczo-

wychowawczych:
Porozumienia

h)

Ilość

ilość porozumień dot. dzieci z Rudy Śląskiej umieszczonych
poza powiatem

79

ilość porozumień dot. dzieci umieszczonych na terenie Miasta:

70

ilość aneksów do porozumień:

15

Umowy cywilno-prawne w roku sprawozdawczym:
Rodzaj umowy

Ilość

rodziny zastępcze, w tym:
− rodziny zawodowe:
− rodziny zawodowe specjalistyczne:

15
2
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− rodziny zawodowe o funkcji pogotowia rodzinnego:

3

− rodziny pomocowe:

8

− osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach
gospodarskich:

15

Łącznie:

43

umowy o prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej:

2

aneksy do umów

4
Razem:

i)

49

Ilość przyjętych wniosków i stron (od rodziców naturalnych, usamodzielnianych
wychowanków oraz rodzin zastępczych): 2 357.

j)

Ubezpieczenia

zdrowotne

dla

dzieci

umieszczonych

w

placówkach

opiekuńczo-

rodzinach

zastępczych

wychowawczych:
− ilość dzieci objętych ubezpieczeniem: 3,
− ilość świadczeń: 15,
− kwota świadczeń: 756,00 zł.
k)

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego:
− ilość osób którym przyznano wynagrodzenie: 12,
− kwota wypłaconych wynagrodzeń: 46 952,00 zł.

l)

Interwencyjny przewóz dzieci:
− liczba przewozów: 40,
− kwota: 3 132,89 zł.

m) Działania w zakresie pieczy zastępczej - pomoc niepieniężna:
− okresowe

oceny

sytuacji

dzieci

przebywających

w

spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych: 502,
− ilość opracowanych/ modyfikowanych planów pomocy dziecku: 548,
− udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci w Rodzinnych Domach
Dziecka i Placówkach Socjalizacyjnych: 144,
− liczba konsultowanych ocen rodzin zastępczych: 131,
− ilość pism służących pozyskiwaniu informacji na temat sytuacji rodziców biologicznych
dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej: 636,
− ilość sprawozdań do sądu o sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej: 549,
− liczba pism do sądu m.in. o zmianę zarządzeń opiekuńczych, uregulowanie sytuacji
prawnej, rozwiązanie rodziny zastępczej: 158,
− monitorowanie

sytuacji

usamodzielnianego

wychowanka

w

miejscu

pobytu

tymczasowego: 383,
− ilość Indywidualnych Programów Usamodzielnienia: 342,
− ilość przesłanych zgodnie z właściwością miejscową programów usamodzielnienia: 33,
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− liczba wniosków o pomoc zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej dla usamodzielnianych wychowanków: 200,
− ilość przesłanych zgodnie z właściwością miejscową wniosków o pomoc: 9,
− ilość opinii o rodzinach zastępczych

dot. umieszczenia większej ilości dzieci,

dodatkowego zatrudnienia osób w rodzinach zastępczych: 19,
− pozostałe pisma, zaświadczenia i adnotacje urzędowe: 1 267,
− ilość obsługiwanych widzeń rodzin naturalnych z rodzinami zastępczymi: 74,
− współpraca z rodzinami zastępczymi spoza powiatu,
− współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym,
− koordynowanie planu pracy z rodziną naturalną,
− organizacja Festynu Rodzin Zastępczych,
− organizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem POMOCNI wyjazdu integracyjnego
do Brennej pn. „Być razem, być blisko” dla 40 osób z rodzin zastępczych zawodowych,
− praca merytoryczna nad nowelizacją programu szkolenia kandydatów na rodziny
zastępcze pt. „DOM”,
− poszukiwanie i pozyskiwanie rodzin zastępczych, prowadzenie naboru na Szkolenie
Rodzin Zastępczych oraz inne szkolenia, uroczystości czy kolonie dla dzieci,
− opracowanie i przeprowadzenie warsztatu dla rodzin zastępczych.
n)

Badania kandydatów na rodziny zastępczej
− 1 rodzina zgłosiła swoją kandydaturę do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny
zastępczej. Koordynator i psycholog przeprowadzili wizytę domową oraz sporządzili
stosowne opinie. Po odbyciu szkolenia dla rodzin zastępczych i stażu rodzina została
zakwalifikowana do pełnienia wnioskowanej funkcji,
− odbyła się 1 komisja kwalifikacyjna wstępna kandydatów na Szkolenie Rodzin
Zastępczych oraz 2 komisje kwalifikacyjne ostateczne: na rodzinę zastępczą
niezawodową oraz przekwalifikowanie rodziny zastępczej niezawodowej na zawodową,
− w zakresie opiniowania kandydatów na rodziny zastępcze z zalecenia sądu koordynatorzy
rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili 27 konsultacji osobistych i 57 telefonicznych
z kandydatami. Przeprowadzono diagnozę psychologiczną 19 rodzin (tj. 27 osób)
pod kątem oceny ich motywacji i predyspozycji wychowawczych. Sporządzono 29 opinii
koordynatorskich oraz 25 psychologicznych o kandydatach dla sądu,
− psycholodzy przeprowadzili również rebadania 23 rodzin zastępczych zawodowych
i niezawodowych (tj. 41 osób) oraz 4 konsultacje z 3 kandydatami na opiekunów
w zawodowych rodzinach zastępczych. Łącznie sporządzono 26 opinii z powyższych
działań.

o)

Koordynatorzy pieczy zastępczej;
− przeprowadzono 2 888 konsultacji z klientami,
− odbyło się 1 230 wizyt pracowników w środowisku.

p)

Specjaliści pracy socjalnej:
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− przeprowadzono 1 307 konsultacje z klientami,
− zrealizowano 511 wizyt w środowisku,
− przeprowadzono 76 wywiadów środowiskowych z usamodzielnianymi wychowankami.
skierowano do miejsca pobytu tymczasowego 15 osób (w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn) oraz
monitorowano ich funkcjonowanie.
q)

Psycholodzy:
− kontakt z psychologami podjęło 197 osób, w tym: 58 rodzin (139 osób) i 58 osób
indywidualnie. Udzielono 947 usług psychologicznych.

r)

Działania interwencyjne:
Pracownicy uczestniczyli w 32 interwencjach obejmujących:
− zabezpieczenie dziecka w pieczy zastępczej (4 zabezpieczonych dzieci),
− realizację postanowień Sądu Rejonowego o zabezpieczeniu dzieci (28 zabezpieczonych
dzieci). Ponadto 71 razy koordynowano działania interwencyjne,

s)

Konsultacje interdyscyplinarne:
− przeprowadzono 3 022 konsultacji, m.in. z pracownikami Sądu Rejonowego, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, placówek służby zdrowia i placówek oświatowych,

t)

Szkolenie Rodzin Zastępczych:
− typ grupy: szkoleniowa/warsztatowa/psychoedukacyjna/wykładowa
Edycja XXVIII – czas trwania: 2.03 - 15.06.2018 r., prowadzenie: psycholog DPZ
liczba spotkań: 13
liczba uczestników: 12, w tym

liczba małżeństw: 1
liczba kandydatów na rodziny zastępcze: 0

ukończyło: 12 osób, w tym

liczba małżeństw: 1
liczba kandydatów na rodziny zastępcze: 0

Edycja XXIX – czas trwania: 17.09 – 17.12.2018 r., prowadzenie: psycholog DPZ
liczba spotkań: 13
liczba uczestników: 7, w tym

liczba małżeństw: 1
liczba kandydatów na rodziny zastępcze: 2

ukończyło: 7 osób, w tym

liczba małżeństw: 1
liczba kandydatów na rodziny zastępcze: 2

− Szkolenie uzupełniające dla kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą
typ grupy: szkoleniowa/warsztatowa/psychoedukacyjna/wykładowa
czas trwania: 15.11 - 29.11.2018 r.
liczba spotkań: 3
liczba uczestników: 2 osoby (1 małżeństwo)
− Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych „Cafe RZ”
typ grupy: wsparcia/psychoedukacyjna
prowadzenie: psycholog i koordynatorzy DPZ
liczba spotkań: 10
liczba uczestników: 4
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− Szkoła dla Rodziców
typ grupy: psychoedukacyjna/warsztatowa
czas trwania: 8.11.2017 r. - 17.01.2018 r.
liczba spotkań w 2018 r.: 3 (ogółem 10)
liczba uczestników: 11
czas trwania: 14.11.2018 r. – 23.01.2019 r.
liczba spotkań w 2018 r.: 6 (ogółem 10)
liczba uczestników: 16
u)

Działania na rzecz dzieci z problemem FAS:
− liczba wywiadów z opiekunami dzieci: 11
− liczba badanych dzieci: 9
− ilość diagnoz neurorozwojowych: 9
− ilość indywidualnych programów neurostymulacji: 9
− liczba wydanych opinii: 10
− liczba przeprowadzonych instruktaży do programów neurostymulacji: 10
− praca koncepcyjna na temat FAS – przygotowywanie materiałów do pracy z dziećmi,
analiza dokumentacji medycznej, psychologicznej i pedagogicznej badanych dzieci.

v)

Pozyskano dofinansowanie w ramach resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej”. Dofinansowanie w 2018 r. wynosiło 125 843 zł, rozliczono
także dotację za 2017 r. w kwocie 140 927 zł.

5)

Bezrobocie.
Wśród realizowanych przez Miasto zadań z zakresu pomocy społecznej należy również
wymienić

zadania

realizowane

przez

Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej,

związane

z bezrobociem, bezdomnością, a także zapobieganiem wykluczeniu społecznemu z innych
przyczyn. Wymienione problemy społeczne bardzo często występują w połączeniu ze sobą
i rzeczywiste efekty pracy socjalnej może dać jedynie skuteczna oferta pomocy na kilku
płaszczyznach pomocy, m.in. zawodowej, mieszkaniowej oraz zdrowotnej.
Podejmowane zadania są odpowiedzią na problemy i potrzeby klientów oraz pozostałych
mieszkańców Rudy Śląskiej;
a)

zorganizowano i przeprowadzono zajęcia z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej
klientów pomocy społecznej. Łącznie zorganizowano 3 grupy zajęciowe, dla 21 osób, w tym:
− 2 grupy w ramach „Warsztatu edukacyjno – rozwojowego dla osób bezrobotnych”,
− 1 grupa w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (zgodnie ze zmianami do ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) dla klientów pomocy społecznej
posiadających III profil w PUP,
− 21 osób skierowano do udziału w zajęciach z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej.
Zajęcia ukończyło 12 osób, uzyskując wiedzę obejmującą m.in. aktywne metody
samodzielnego poszukiwania zatrudnienia oraz podstawy komunikacji interpersonalnej
przygotowującej do kontaktu z pracodawcą,
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b)

z poradnictwa indywidualnego o charakterze zawodowym skorzystało 248 osób. Udzielono
529 porad (w tym wydano 360 ofert pracy). 32 osoby podjęły pracę,

c)

realizowano prace społecznie użyteczne, które są formą aktywizacji bezrobotnych klientów
pomocy społecznej, dzięki której mogą przygotować się do skutecznego poszukiwania pracy,
aktywności zawodowej, kształcić nawyki i dyscyplinę pracowniczą. Ponadto prace społecznie
użyteczne mają przyczynić się do zmiany wizerunku osoby bezrobotnej i wzmocnienia
odpowiedzialności społecznej, a także dać możliwość aktywności osobom, które z różnych
przyczyn nie mogą podjąć pracy na otwartym rynku pracy.
W ramach tego programu w 2017 roku, tutejszy MOPS dysponował 115 miejscami,
od I/2018 od IX/18 zmniejszono ilość do 60 oraz 1 edycja PAI po 3 osoby, do prac społecznie
użytecznych zaproponowano 356 osób, pracę podjęło 55 osób. W ramach prac społecznie
użytecznych wykonano:
− we współpracy z Referatem Dzielnicowych Straży Miejskiej sprzątanie zanieczyszczonych
mniejszych terenów miejskich – 82 działki co daje 105 360 litrów odpadów oraz
przedmioty wielkogabarytowe,
− remont mieszania dla usamodzielnionych wychowanków (ul. Niedurnego),
− remont mieszkania readaptacyjnego (ul. Piernikarczyka),
− remont mieszkania dla seniorów (ul. Matejki),
− remont mieszkania readaptacyjnego (ul. Piernikarczyka),
− remont mieszkania dla usamodzielnionych wychowanków (ul. Osiedlowa),
− remont mieszkania readaptacyjnego (ul. Chroboka),
− malowanie ogrodzenia cmentarza na Kłodnicy,
− remont mieszkania w Ośrodku Św. Elżbieta,
− remont mieszkania readaptacyjnego (ul. Piernikarczyka),
− remont mieszkania (ul. Piernikarczyka),
− remont łazienki (ul. Piernikarczyka),
− remont mieszkania (ul. Piernikarczyka),
− remont salki katechetycznej R-3,
− remont mieszkania (ul. Piernikarczyka),
− remont przedpokoju oraz kuchni (ul. Piernikarczyka),
− porządkowanie piwnic przynależnych do mieszkań MOPS ul. Piernikarczyka,
− wymiana mebli oraz wyposażenia mieszkań chronionych,
− prace porządkowe na terenie MOPS,
− prace porządkowe na terenie Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Rudzie Śląskiej,
− prace porządkowe na terenie miasta przy współpracy ze Strażą Miejską,
− prace porządkowe na terenie Komendy Miejskiej Policji ul. Hallera 9.
Zdecydowana większość uczestników programu prac społecznie użytecznych, poprzez
wykonywanie

zadań

w

ramach

obowiązków

pracowniczych,

poprawiła

swoje

funkcjonowanie. Prace społecznie użyteczne stanowią zarówno narzędzie aktywizujące
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osoby bezrobotne, jak i narzędzie szeroko rozumianej pracy socjalnej, dzięki któremu
można pomóc osobie w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej brakiem pracy,
ale również dają możliwość zweryfikowana autentyczności deklaracji chęci podjęcia
zatrudnienia. Dzięki tej formie pracy umożliwiono aktywizację osobom, które z różnych
przyczyn nie mogły podjąć zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Niniejszy program jest często jedyną szansą na aktywizację zawodową osób długotrwale
bezrobotnych w wieku 50+, bezdomnych, uzależnionych po leczeniu odwykowym oraz
matek samotnie wychowujących małe dzieci.
Ponadto praca na rzecz Miasta spowodowała wzrost poczucia odpowiedzialności
społecznej za wspólne dobro i poprawę wizerunku osoby bezrobotnego klienta pomocy
społecznej.
6)

Bezdomność;
a)

prowadzenie pracy socjalnej z bezdomnymi mężczyznami i kobietami. Działania były
podejmowane w oparciu o uzgodnienia czy kontrakt socjalny:
− skierowano

celem

zabezpieczenia

schronienia

łącznie

144

osoby

bezdomne

w Noclegowniach Miejskich i 57 (wraz z 23 dziećmi) w całodobowych placówkach,
z których w 2018 roku usamodzielniło się 12 osób (wraz z 3 dzieci),
− 24 osoby podjęły zatrudnienie na ogólnym rynku pracy,
− 91 osób zostało skierowanych na leczenie odwykowe.
b)

motywowanie osób bezdomnych do zmiany swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez
prowadzenie codziennych spotkań społeczności mieszkańców Noclegowni Miejskich w Rudzie
Śląskiej. Łącznie odbyło się 216 spotkań w ramach grupy o charakterze profilaktyczno –
edukacyjnym oraz wspierającym,

c)

prowadzenie zajęć grupowych wg projektu „Reintegracja społeczna osób przebywających
w Noclegowniach Miejskich”. Projekt był skierowany do osób bezdomnych przebywających
w Noclegowniach Miejskich. Założeniem niniejszego projektu była przede wszystkim
reintegracja społeczna zmierzająca do umożliwienia uczestnikom lepszego funkcjonowania
w

przestrzeni

społecznej

i

zmotywowanie

do

zmiany

dotychczasowego

sposobu

funkcjonowania poprzez m.in., zwiększenie aktywności własnej w zmianę swojej sytuacji
życiowej, a w efekcie dążenie do usamodzielnienia. Projekt obejmował kilka grup
tematycznych m.in. higiena, zagrożenie uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
komunikacja interpersonalna, umiejętność dopełniania formalności urzędowych oraz
umiejętności zarządzania własnym budżetem.
d)

realizowanie wieczornych patroli pracowników socjalnych ze Strażą Miejską w celu
przeciwdziałania negatywnym skutkom bezdomności w okresie zimowym – 31 patroli.

e)

102 razy motywowano bezdomnych do skorzystania ze schronienia w noclegowni
i skorzystania ze wsparcia MOPS. Pracownicy MOPS wraz z funkcjonariuszami 222 razy
odwiedzili miejsca niemieszkalne różnego rodzaju (średnio 7 podczas 1 patrolu), 4 razy
doprowadzono bezdomnego do Izby Wytrzeźwień, 3 razy dostarczono ciepłe ubrania,
każdorazowo proponowano ciepłą herbatę,
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f)

przeprowadzenie 25 wywiadów środowiskowych u osób nieubezpieczonych dla potrzeb
Urzędu Miasta.

7)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane
jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi
na bezskuteczność egzekucji.
Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmuje organ właściwy dłużnika (tj. wójt,
burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego), na wniosek organu właściwego wierzyciela (tj. wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej).
W roku 2018, z uwagi na zmianę przepisów dotyczących przestępstwa niealimentacji
stypizowanego w art. 209 kk, w świetle którego ustawodawca w opisach znamion przestępstwa
odszedł od kryterium uporczywości w wykonywaniu obowiązku alimentacji na rzecz nowego
kryterium opartego na zaległości w wysokości trzech świadczeń okresowych oraz w oparciu
o dyspozycję art.304 kpk, kierowano zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych. Wystosowano 832 zawiadomienia.
W ramach prowadzonych postępowań organy ścigania dokonują zapytań, co z kolei pociąga
za sobą konieczność wydawania zaświadczeń potwierdzających żądane w zapytaniach
okoliczności. W 2018 roku wydano 1654 takie zaświadczenia. Ponadto obok zawiadomień
o popełnieniu przestępstwa tutejszy organ kieruje zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów wnioski o ściganie popełniających przestępstwo niealimentacji,
których w 2018 roku wystosowano 137.
Wzrosła liczba dłużników alimentacyjnych przekazanych do biura informacji gospodarczej
(BIG). W roku 2018 zgłoszono do biur średniomiesięcznie 2 113 dłużników (dla porównania
w 2015 roku zgłoszono do biur średniomiesięcznie 1 490 dłużników).
W 2018 roku utrzymywano kontakt ze wszystkimi biurami informacji gospodarczej
(5 biur), przekazując informację o zobowiązaniach dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń
za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
W 2018 roku zmniejszyła się liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
która wyniosła 12 883 świadczenia. W 2017 roku liczba wypłaconych świadczeń wynosiła 13 490.
Wspomniana okoliczność przełożyła się na zmniejszenie kwoty wydatków na wypłatę świadczeń
z funduszu alimentacyjnego. W 2018 roku wydatek z tytułu wypłaty świadczeń wyniósł 4 738 920
złotych, podczas gdy w 2017 roku wynosił 4 950 789 złotych.
a)

Dane liczbowe dotyczące funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku:
• ilość

rodzin

korzystających

ze

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego

(średniomiesięcznie): 661,
• ilość decyzji wydanych w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1 484,
• ilość korespondencji w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 9 600,
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• ilość świadczeń: 12 883 (wypłacono łącznie: 4 738 920 zł),
• egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną
kwotę: 44 921 zł,
• wysokość umorzonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych
na łączną kwotę: 16 262 zł,
• ilość decyzji wydanych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego: 87,
• liczba decyzji rozkładających na raty ustaloną kwotę nienależnie pobranych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego: 4,
• liczba decyzji umarzających ustaloną kwotę nienależnie pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego: 8.
b)

dłużnicy alimentacyjni:
• liczba dłużników w gminie (średniomiesięcznie): 1 424,
• kwota wyegzekwowanych należności: 1 546 680,68 zł w tym:
− budżet państwa: 1 205 120,64 zł,
− gmina wierzyciela: 341 560,04 zł.
• działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:
− wszczęcia postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego
się od zobowiązań alimentacyjnych: 144,
− ilość decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych: 92,
− przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych: 687,
− informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, przekazane
do Powiatowego Urzędu Pracy: 14,
− aktualizacja

informacji

gospodarczych

przekazywanych

do

biura

informacji

gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego - średnio: 2 113 informacji
gospodarczych miesięcznie,
− liczba spraw skierowanych do Prokuratury Rejonowej (wnioski o ściganie na zasadzie
art. 209 kk): 137,
− liczba spraw skierowanych do Prezydenta Miasta (wnioski o zatrzymanie prawa jazdy):
18,
− kierowanie

wniosków

do

komorników

sądowych

w

przedmiocie

wszczęcia

postępowania egzekucyjnego lub przyłączenia się do już prowadzonego postępowania
egzekucyjnego: 864,
− sporządzenie odpowiedzi na zapytania instytucji dotyczące prowadzonych spraw
z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 1 654.
8)

W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji dwóch projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską w zakresie pomocy społecznej tj.:
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a)

„Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie
społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału
społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Okres realizacji projektu: 1.01.2018 r.
- 31.12.2019 r. Wartość projektu wynosi 1 213 829,34 zł, w roku 2018 wydatkowano
417 097,31 zł, tj. 400 097,31 zł z dotacji i 17 000,00 zł w ramach wkładu własnego;
• w ramach projektu podpisano 61 deklaracji uczestnictwa w Programach Aktywności
Lokalnej (PAL) dla dzielnic Nowy Bytom, Chebzie i Wirek. Uczestnicy PAL Wirek brali
udział m.in. w cyklicznych zajęciach świetlicowych z animatorami lokalnymi (średnio
2 razy w tygodniu), wyjazdach edukacyjno – integracyjnych (Opole, Zielona, Paprocany)
oraz w zależności od indywidualnych predyspozycji korzystali z usług aktywnej integracji
o charakterze społecznym, w tym m.in. w zajęciach ogrodowych w „Ogrodzie naszych
marzeń” powstałym z inicjatywy mieszkańców Wirku, warsztatach szycia, kursie
z zakresu pierwszej pomocy, warsztatach umiejętności wychowawczych czy warsztatach
decoupage. Uczestnicy PAL Nowy Bytom i Chebzie wzięli udział m.in. w cyklicznych
zajęciach świetlicowych z animatorami lokalnymi (średnio 2 razy w tygodniu), wyjazdach
edukacyjno

–

integracyjnych

(Opole,

Zielona,

Paprocany)

oraz

w

zależności

od indywidualnych predyspozycji korzystali z usług aktywnej integracji o charakterze
społecznym, w tym m.in. kursie z zakresu pierwszej pomocy, warsztatach z psychologiem
dla seniorów czy treningu wspomagania pamięci,
• ponadto, w ramach animacji lokalnej zorganizowano:
− czwarty sezon amatorskiej ligi piłki nożnej dla młodzieży Asfalciok Liga Fusbal
na Kaufhausie, o zwycięstwo i udział w finałowym turnieju o Puchar Dyrektora MOPS
rywalizowało 18 zespołów w trzech kategoriach wiekowych. Dodatkowo, 8 drużyn
młodzieżowych wzięło udział w piątym Turnieju Mikołajkowym,
− wyjścia do instytucji kultury, w tym do kina, teatru czy opery,
− kontynuację działań ogrodowych w nowej lokalizacji przy świetlicy PAL na Kaufhausie,
− dalszą działalność punktu pomocy rzeczowej i punktu pralniczego oraz uruchomiono
dwa nowe punkty prysznicowe na Osiedlu Kaufhaus,
− dalszą współpracę z księdzem Tomaszem Koryciorzem realizującym projekt
duszpasterski „Światło w familoku” w zakresie spotkań z seniorami, organizowania
nabożeństw w świetlicy czy Wigilii dla wszystkich mieszkańców/nek Osiedla Kaufhaus.
b)

„Ruda Śląska – nowa szansa” projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie
społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR. Okres
realizacji projektu: 1.04.2018 r. - 31.03.2020 r.
Wartość projektu wynosi 943 803,61 zł, w roku 2018 wydatkowano 319 615,58 zł,
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tj. 272 111,53 zł z dotacji i 47 504,05 zł w ramach wkładu własnego.
• w ramach projektu podpisano 63 kontrakty socjalne z osobami bezrobotnymi/biernymi
zawodowo. Wszyscy uczestnicy projektu (UP) byli skierowani do konsultacji z doradcą
zawodowym, po czym zgodnie z określoną ścieżką reintegracji społeczno - zawodowej
uczestniczyli w zajęciach uświadamiających i wzmacniających, w tym m.in. treningu
konstruktywnej samooceny i motywacji do pracy oraz treningu umiejętności społecznych,
• dalszy etap ścieżki, tj. treningi mobilizacyjne poprzedzające kursy zawodowe
zaplanowano na styczeń 2019 r.
c)

w dniu 15.10.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Ruda Śląska - nowa
jakość pracy socjalnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi
Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

d)

w dniu 9.05.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Ruda Śląska dla
rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych –
ZIT Subregion Centralny RPO WSL 2014-2020. Projekt nie otrzymał dofinansowania. Ośrodek
będzie przystępował do kolejnego naboru.

9)

W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
podjął następujące działania:
a)

przyjęto, rejestrowano i prowadzono ewidencję Niebieskich Kart- 160 „Niebieskich Kartformularz A” wszczynających procedurę oraz 51 „Niebieskich Kart- formularz A” założonych
w rodzinach, w których procedura jest już wszczęta,

b)

przygotowano:
− zaproszenia dla poszczególnych członków Grup Roboczych, na pierwsze spotkanie Grupy,
a w razie potrzeby na kolejne spotkania Grupy – 1 034,
− wezwania na spotkanie Grupy Roboczej oraz wysyłanie ich do osób, wobec których
istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie - 293,
− zaproszenia na spotkania Grupy Roboczej dla osób, co do których istnieje podejrzenie,
że są dotknięte przemocą w rodzinie – 186,
− informacje do koordynatorów dotyczące zmiany składów poszczególnych Grup Roboczych
– 241,
− informacje do członków Grup o zakończeniu uczestnictwa w działaniach Grupy Roboczej
– 178,
− informacje dla poszczególnych członków Grup Roboczych o zakończeniu procedury
„Niebieskie Karty” – 1 192,
− informacje do koordynatorów poszczególnych Grup Roboczych (w związku z wnioskiem
o zakończenie działań) zawierających wskazówki Zespołu Interdyscyplinarnego,
co do kontynuowania działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” – 4,
− inne pisma, dotyczące prac Grup Roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego – 151.
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c)

przekazano do organów ścigania 76 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
(w tym 20 przez członków grupy roboczej w czasie trwania procedury Niebieskie Karty),

d)

współpracowano z instytucjami realizującymi procedurę Niebieskie Karty w sprawach
dotyczących gromadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem tej procedury,

e)

prowadzono

kalendarz

posiedzeń

Zespołu

oraz

organizowano

spotkania

Zespołu

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym: przygotowywano
zaproszenia dla członków Zespołu - 25, przygotowywano dokumentację na spotkanie
Zespołu,

protokołowano

na

spotkaniach

Zespołu,

przygotowano

projekty

uchwał

podejmowanych przez Zespół – 271.
10) W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował 27 zadań publicznych (we współpracy
z organizacjami pozarządowymi):
– „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicy
Orzegów”,
– „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicy
Czarny Las”,
– „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Wirek”,
– „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicy Nowy
Bytom”,
– „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy) w formie opiekuńczej w dzielnicy
Godula”,
– „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego)
w Centrum Inicjatyw Społecznych <<Stara Bykowina>> w Rudzie Śląskiej przy ul. 11 Listopada
15 a”,
– „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Świętego Filipa Nereusza
w Halembie”,
– „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Bł. Ks. Józefa Czempiela
w Rudzie”,
– „Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie
schroniska dla osób bezdomnych”,
– „Udzielanie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta
Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych”,
– „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Ruda
Śląska

–

realizacja

Programu

Operacyjnego

Pomoc

Żywnościowa

2014 - 2020,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym”, realizator: Ośrodek Święta Elżbieta,
– „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Ruda
Śląska

–

realizacja

Programu

Operacyjnego

Pomoc

Żywnościowa

2014 - 2020,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej

Potrzebującym”,

realizator:

Caritas

Archidiecezji

Katowickiej

Ośrodek

dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”,
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– „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Ruda
Śląska

–

realizacja

Programu

Operacyjnego

Pomoc

Żywnościowa

2014 - 2020,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej

Potrzebującym”,

realizator:

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Dzieci

i

Osób

Niepełnosprawnych „Jaskółka”,
– „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”,
–

„Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania”,

– „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (48 osób)”,
– „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (53 osoby)”,
– „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (90 osób)”,
– „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie (95 osób)”,
– „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego
Domu Samopomocy dla 21 osób”,
– „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego
Domu Samopomocy dla 40 osób w dzielnicy Halemba”,
– „Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia”,
– „Ogród naszych marzeń”
– „Kromka chleba + nadzieja 2018” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie
przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia
świąt Bożego Narodzenia,
– „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda
Śląska – przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc
żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 (magazyn
w dzielnicy Bykowina)”,
– „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda
Śląska – przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc
żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 (magazyn
w dzielnicy Halemba)”,
– „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda
Śląska – przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc
żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 (magazyn
w dzielnicy Ruda i Godula)”.
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Rozdział 7
Ochrona zdrowia.
W obszarze „ochrony zdrowia”, definiowanej jako wszelka działalność, której celem jest
zapobieganie chorobom i ich leczenie, utrzymanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego
człowieka, przedłużenie życia, zapewnienie zdrowego rozwoju następnym pokoleniom, działania nie
są podejmowane. Do działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia wchodzą programy
realizowane z budżetu gmin. Do zadań takich należą m.in.: szczepienia ochronne przeciw grypie dla
wyodrębnionej grupy społecznej, szczepienia nastolatek przeciw HPV, programy in vitro itp. Tego
rodzaju programów miasto Ruda Śląska nie realizuje z uwagi na wysoki koszt, jak również brak analizy
rynku, co do tego rodzaju potrzeb zdrowotnych.
W ramach posiadanych środków finansowych Miasto realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia
w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.
Jednym z programów z zakresu ochrony zdrowia, w który włącza się Ruda Śląska jest program
wczesnego wykrywania raka piersi poprzez badanie mammograficzne. Program ten realizowany jest
przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Mammobusy, zlokalizowane na Placu Jana Pawła II,
umożliwiały mieszkańcom wykonanie bezpłatnie mammografii w ramach programu.
Program Rudzka Karta Seniora 60+ realizowany jest od 1 czerwca 2016 r. Celem programu jest
poprawa jakości życia, aktywizacja oraz integracja środowisk senioralnych Rudy Śląskiej poprzez
zaoferowanie im specjalnych usług i ulg w dziedzinie zdrowia, kultury, rekreacji, edukacji itp. Jest
to odpowiedź na zapotrzebowanie grupy osób powyżej 60 roku życia, które w większości
po przejściu na emeryturę z różnych powodów ograniczają własną aktywność. W 2018 r. inicjatywę
wspierało 100 partnerów z całej Polski. Kartę 60+ może otrzymać każdy mieszkaniec Miasta, który
ukończył 60 rok życia. W 2018 r. wydano 1415 kart. Karta jest bezpłatna i wydawana bezterminowo
na podstawie dowodu osobistego.
W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadań związanych
z poradnictwem z zakresu narkomanii oraz profilaktyki i problemów alkoholowych. Działania
obejmowały w szczególności:
− poradnictwo z zakresu uzależnienia od środków psychoaktywnych,
− motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,
− udzielanie

wsparcia

i

informacji

osobom

zagrożonym

uzależnieniem

od

substancji

psychoaktywnych,
− pomoc członkom rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych bądź zagrożonych
takim uzależnieniem,
− udzielanie informacji osobom i instytucjom z terenu Miasta Ruda Śląska, zainteresowanym
uzyskaniem wiedzy na temat uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz możliwości pomocy
osobom z problemem z zakresu narkomanii i problemów alkoholowych,
− udzielanie informacji na temat możliwości

podjęcia leczenia odwykowego oraz pomoc

w znalezieniu odpowiedniej placówki,
− prowadzenie zajęć grupowych motywujących do podjęcia leczenia odwykowego,
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− prowadzenie zajęć edukacyjnych dla klientów pomocy społecznej o tematyce związanej
z FAS/FAE,
− nawiązano współpracę ze szkołami poprzez realizację zajęć profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży oraz prowadzenie prelekcji dla rodziców o tematyce profilaktycznej.
Dane liczbowe:
− udzielono 22 porad z zakresu profilaktyki i problemów alkoholowych,
− w spotkaniach edukacyjnych w placówkach oświatowych wzięło udział 2 173 uczniów (łącznie
14 szkół) oraz 40 rodziców,
− udzielono 41 porad z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
− zorganizowano i przeprowadzono zajęcia w ramach grupy: „Motywowanie do podjęcia leczenia
odwykowego osób z problemem alkoholowym”,
− zorganizowano i przeprowadzono 2 edycje zajęć o tematyce: „FAS/FAE – grupa edukacyjna
klientów pomocy społecznej”.
− współpraca z placówkami realizującymi prace społecznie użyteczne,
− prowadzenie wieczornych patroli we współpracy ze Strażą Miejską, celem przeszukiwania miejsc,
gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta w roku 2018 r. określił lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.
Program jest kontynuacją zadań z lat poprzednich. W roku 2018 Program określił zadania własne gminy
wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
W Programie ujęte zostały cele strategiczne i szczegółowe. Do celów strategicznych zaliczono
m.in. rozwijanie istniejącego systemu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym,
zmniejszenie szkód ekonomicznych, społecznych i psychologicznych spowodowanych uzależnieniem,
ograniczenie populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ograniczenie picia alkoholu lub
używania psychoaktywnych środków. Do celów szczegółowych zaliczono: m.in. zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem, zwiększeniem efektywności oddziaływań profilaktycznych, polepszenie jakości
współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami,
monitorowano efekty pracy profilaktyczno-terapeutycznej.
Adresatami Programu byli: dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z grup ryzyka, osoby
nadużywające alkoholu, uzależnione od alkoholu i członkowie ich rodzin, osoby uzależnione
od narkotyków i członkowie ich rodzin, osoby zagrożone uzależnieniami behawioralnymi, specjaliści
pracujący z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, kadra pedagogiczna m. in. nauczyciele,
wychowawcy, pedagodzy, pracownicy służby zdrowia, osoby współuzależnione, środowiska
abstynenckie, jednostki zajmujące się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występowały
problemy związane z uzależnieniami.
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Realizatorami Programu byli: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Wydział Oświaty Urzędu Miasta, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki opiekuńczo- wychowawcze, Placówki
wsparcia dziennego w formie świetlic specjalistycznych i klubów młodzieżowych ze środowisk
defaworyzowanych,

dotkniętych

problemem

alkoholowym,

Zespół

interdyscyplinarny

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Straż Miejska, Komenda Policji Miejskiej, Sąd Rejonowy,
Izba Wytrzeźwień, Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej, organizacje pozarządowe.
W roku 2018 w ramach realizowanego Miejskiego Programu, specjalistyczną pomoc z zakresu
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii służyli pracownicy Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Zdrowe Życie”, samopomocowe Grupy Wsparcia typu: AA, Al.-Alanon, Al.-ALTEEN, DDA, pedagodzy
szkolni wyspecjalizowani w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018 dostarczył także informacji na temat dostępności napojów alkoholowych
w Mieście. Wskazał liczbę punktów detalicznej sprzedaży i gastronomicznych. Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018
stanowił spis zadań będących zadaniami własnymi Gminy w obszarze tych zagadnień społecznych,
które były realizowane przez cały rok, a kierowane były do wszystkich mieszkańców naszego Miasta
i obejmowały w szczególności: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, udzielano rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochroną przed przemocą
w rodzinie, prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci
i młodzieży, prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe, a także działania na rzecz dożywiania dzieci,
które

uczestniczyły

w

pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo

-

wychowawczych

i socjoterapeutycznych, wspomagano działalność instytucji, organizacji pozarządowych i osoby
fizyczne, które służyły pomocą w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz
uzależnień behawioralnych. W każdym z tych obszarów pomocy program w roku 2018 wykazał
instytucje, które swoimi działaniami podejmowały się zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej
czy też innych uzależnień.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018 w swej treści zawierał wykaz programów realizowanych w ramach otwartych
konkursów ofert. Wśród programów realizowanych w roku 2018 znalazły się:
− działalność klubów młodzieżowych,
− zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży,
− organizacja wypoczynku zimowego- Ferie z profilaktyką
− pomoc ludziom uzależnionym,
− wspieranie świadomego ojcostwa,
− programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka,
− programy z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.
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Realizacja zadań Miejskiego Programu finansowana jest ze środków finansowych budżetu Miasta
pochodzących z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków własnych instytucji, organizacji pozarządowych
i innych.
W roku 2018 jak i w latach poprzednich Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii obejmował także zadania i zasady wynagradzania
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań tej Komisji w roku 2018 należało
inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych Miasta związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się
profilaktyką alkoholową oraz profilaktyką przemocy w rodzinie.
Członkowie Komisji brali udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Członkowie Komisji w 2018 roku
podejmowali czynności, zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Do zadań Komisji
zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opiniowali wnioski
o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w formie postanowienia o zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta w Rudzie Śląskiej. Przeprowadzano interwencje
kontroli przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na bieżąco, także
w roku 2018 prowadzą dyżury w siedzibie Komisji, przyjmowali zgłoszenia związane z uzależnieniem
od alkoholu oraz przemocą w rodzinie w tym realizowali zadania wynikające z procedury „Niebieskiej
Karty”.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii, który tworzony jest od lat 90-tych, w roku 2018 charakteryzuje się wielopłaszczyznowym
podejściem do kwestii przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Miasta,
a kierunki działań w nim określone stanowią rozwinięcie i kontynuację zadań podejmowanych w latach
poprzednich.
W 2018 r. zostało zrealizowanych 27 zadań publicznych (we współpracy z organizacjami
pozarządowymi) z obszaru zdrowia:
– „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”,
– „Działalność Klubów Młodzieżowych”,
– „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”,
– „Wakacje ze zdrowiem”,
– „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”,
– „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”,
– „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Miasta Ruda Śląska”,
– „Aktywizacja osób starszych”,
– „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności
wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”,
– „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób
nowotworowych”,
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– „Profilaktyka cukrzycy”,
– „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszańców miasta Ruda
Śląska”,
– „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci”,
– „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin, dzieci i młodzieży”,
– „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci,
młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)”,
– „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”,
– „Mam Alternatywę”- realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii i uzależnień
behawioralnych,
– „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane”,
– „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży”,
– „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej”,
– „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”,
– „Anioły wolontariatu 2018”,
– „Jesteśmy pozytywnie zakręceni”,
– „Bezpłatna edukacja obywatelska dla mieszkańców Rudy Śląskiej”,
– „Edukacja i pomoc obywatelska dla mieszkańców Rudy Śląskiej”,
– „Kompleksowa pomoc w Biurze Porad Prawnych”,
– „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”.

Rozdział 8
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta.
Zadania gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej określają następujące akty prawne:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, ustawa
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw, ustawa z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Na samorządzie gminnym spoczywa szczególny obowiązek, ponieważ ten szczebel administracji
samorządowej w sposób wyłączny jest odpowiedzialny za zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty
lokalnej w zakresie mieszkalnictwa. Gmina zapewnia dach nad głową przede wszystkim osobom
najbardziej potrzebującym, tj. o niskich dochodach, posiadającym wyrok do lokalu socjalnego
lub pomieszczenia tymczasowego, a także osobom bezdomnym poprzez budowanie schronisk
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i noclegowni. Gmina czyni zadość tym wymaganiom, utrzymując gminny zasób mieszkaniowy
lub pozyskując potrzebną liczbę lokali od innych właścicieli w ramach zawieranych umów.
Zgodnie z delegacją ustawową w Rudzie Śląskiej obowiązuje program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska, jak również

podjęło m.in.

uchwały w zakresie

określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska, sprzedaży na rzecz
najemców w drodze bezprzetargowej najmowanych lokali mieszkalnych.
Gminnym zasobem komunalnym na podstawie zawartej w dniu 05.10.2012 r. umowy
wykonawczej,

zarządza

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Mieszkaniowej

Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (spółka ze 100% udziałem Miasta w kapitale zakładowym).
Celem umowy wykonawczej jest powierzenie przez Miasto MPGM TBS Sp. z o.o. czynności służących
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz określenie zasad wykonywania tych czynności
przez Spółkę w stosunku do nieruchomości:
− stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Ruda Śląska,
− o nieuregulowanym stanie prawnym, będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska,
− stanowiących własność osób fizycznych, będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, zabudowanych
budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,
− garaży,
− gruntowych miasta Ruda Śląska, związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych,
− lokali będących własnością Miasta, w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe,
− lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Miasto, z przeznaczeniem ich na podnajem jako lokale
socjalne.
Podział budynków zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o. o. (stan na dzień 31.12.2018 r.):
Budynki:

Ilość

stanowiące własność Gminy Ruda Śląska

350

stanowiące wspólnoty mieszkaniowe

338

stanowiące własność osób fizycznych

53

o nieuregulowanym stanie prawnym

10

Wszelkie zmiany w stanie mienia komunalnego ujmowane są w sporządzanych co miesiąc
aneksach do umowy wykonawczej.
1)

Remonty, utrzymanie techniczne budynków, modernizacje.
Na podstawie oceny kondycji technicznej budynków, uwzględniając zgłoszone interwencje
lokatorów jak również priorytety określone w Programie Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017-2021, MPGM TBS Sp. z o.o. przedstawia propozycje
planów napraw głównych i remontów. Przygotowanie zakresów rzeczowych Planów remontów
uwzględnia również wielkość środków, które można w określonym czasie przeznaczyć na zadania
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remontowe. Corocznie Plany remontów przeznaczone do wykonania zatwierdzane są do realizacji
przez Prezydenta Miasta;
a)

w 2018 r. w ramach planu remontów i napraw głównych zrealizowano roboty na kwotę:
1 169 452,83 zł:
− remonty dachów przy ul. Jana Furgoła 1, 11 Listopada 19, Rudzkiej 1-3-5-7,
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków przy ul. Wincentego Janasa 10 i 12
(etap II),
− wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza
13A,
− wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych,
− przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia.

b)

dokonano nw. rozbiórek obiektów budowlanych za kwotę: 56 213,77 zł:
− pozostałości ogrodzenia przy ul. Franciszka Wilka 9,
− pomieszczenia gospodarcze przy ul. Jana Matejki 2-12,
− pomieszczenia gospodarcze przy ul. Jana Kasprowicza 44.

c)

na utrzymanie techniczne nieruchomości w 2018 roku z budżetu Miasta wydatkowano kwotę
2 561 406,22 zł.

d)

w ramach zadań inwestycyjnych wykonano ze środków budżetu Miasta w 2018 r. następujące
zadania:
• budowa zespołów garaży blaszanych otynkowanych za kwotę : 1 875 352,67 zł.
−

garaże w rejonie ulic Adolfa Kempnego/Juliusza Słowackiego (etap II – końcowy),

−

garaże przy ul. Lwa Tołstoja.

• dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Jadwigi Markowej 20
(MOPS) za kwotę: 1 082 718,10 zł.
• wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich – ul. Wincentego Janasa 12 za kwotę:
26 731,00 zł.
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Kard. Hlonda 46 (etap I)
za kwotę: 151 190,36 zł.
e)

w 2018 roku realizowane były nw. zadania inwestycyjne, dla których Miasto ubiega się
o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020:
• termomodernizacja budynków przy ul. Jankowskiego 6 i 8 (etap II) - za kwotę:
29 209,00 zł,
• termomodernizacja i uciepłownienie budynku przy ul. Wita Stwosza 3 (etap II –
uciepłownienie) – za kwotę: 175 925,24 zł,
• termomodernizacja i uciepłownienie budynków mieszkalnych przy ul. Jana Matejki
2-12, 2A-2B i 7-9 (etap I) – za kwotę: 2 883 483,61 zł,
• termomodernizacja budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku
przy ul. Jadwigi Markowej 20 (MOPS – etap II) – za kwotę: 372 075,04 zł,
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• termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9A –
za kwotę: 325 597,82 zł,
• termomodernizacja i uciepłownienie budynku mieszkalnego przy ul. Ludomira Różyckiego
19 (etap II – uciepłownienie) – za kwotę: 136 590,00 zł,
• termomodernizacja i uciepłownienie budynku mieszkalnego przy ul. Pawła Kubiny 31
(etap II – uciepłownienie) – za kwotę: 115 064,00 zł,
• zabudowa

pompy

ciepła

wraz

z

montażem

instalacji

fotowoltaicznej

przy ul. Szczęść Boże 62 (etap I – pompa ciepła) – za kwotę: 152 351,50 zł,
• wykonanie

dokumentacji

technicznej

niezbędnej

do

złożenia

wniosków

o dofinansowanie, za łączna kwotę: 317 832,00 zł na termomodernizacje budynków
mieszkalnych przy ulicach:
− Ludomira Różyckiego 21,
− Adama Mickiewicza 1,
− Sobieskiego 58,
− Gen. Hallera 10,
− Sikorek 49-57,
− Bielszowickiej 112,
− Strażackiej 16A,
− Edmunda Kokota 127-129-131,
− Edmunda Kokota 149,
− Cegielnianej 30,
oraz na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach przy ulicach:
− Szczęść Boże 62,
− Raciborskiej 10,
− Ignacego Kaczmarka 38,
− Piotra Niedurnego 50D.
• wykonanie dokumentacji na przekwalifikowanie lokali mieszkalnych i użytkowych
na lokale socjalne – za kwotę: 24 600,00 zł.
f)

wnioski złożone do dofinansowania w 2018 roku:
• oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs,
• „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza
1 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepłownieniem”, możliwe
dofinansowanie w kwocie 426 568,84 zł.
• „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 58
w Rudzie Śląskiej”, możliwe dofinansowanie w kwocie 606 951,53 zł.
• „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 16A
w Rudzie Śląskiej”, możliwe dofinansowanie w kwocie 613 924,11 zł.
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• II. oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna,
poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT
− „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej
- etap II”, możliwe dofinansowanie w kwocie 1 193 291,05 zł.
g)

w 2018 roku Miasto uzyskało dofinansowanie na realizowane zadania:
• ”Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie
Śląskiej”: (421 421,92 zł),
• „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na lokale socjalne w Rudzie Śląskiej”
(414 359,85 zł),
• „Termomodernizacja

budynków

użyteczności

publicznej

w

Rudzie

Śląskiej

przy ul. Markowej 20, Osiedlowej 1, Dąbrowskiego 9 wraz z budową instalacji
fotowoltaicznej na budynku przy ul. Markowej 20” (524 093,41 zł).
2)

Mała architektura, remonty i modernizacje dróg wewnętrznych, chodników i parkingów
MPGM TBS Sp. z o.o., przy uwzględnieniu wniosków zgłaszanych przez mieszkańców budynków
komunalnych, przygotowuje propozycje lokalizacji elementów małej architektury, remontów
i modernizacji dróg wewnętrznych, chodników i parkingów, które są zatwierdzane do realizacji
przez Prezydenta Miasta. W 2018 r. wykonano nw. zadania w ramach:
a)

małej architektury – za kwotę 96.985,50 zł
− wykonanie placyków gospodarczych dla budynków przy ul. 1 Maja 272 i Mikołaja
Kopernika 9-11, 13-15,
− doposażenie

placów

zabaw

w

urządzenia

zabawowe

w

rejonie

budynków

przy ul. Osiedlowej 15, Wolności 18, Magnolii 3 i Magnolii 7.
b)

remontów i modernizacji dróg wewnętrznych, chodników i parkingów za kwotę
239 613,14 zł.
− modernizacja chodników w rejonie budynków przy ul. Ryszarda Siekiela 13, Bankowej
7/Mickiewicza 1,
− dojazd do placyku gospodarczego w rejonie budynków przy ul. A. Mielęckiego 3-5,
Ogrodowej 2 - Kędzierzyńskiej 2,
− dojście do budynków przy ul. Aleksandra Puszkina 6, 6A,
− modernizacja drogi dojazdowej do budynków przy ul. 1-go Maja 7/Olszynowej 2-4 (etap
III – końcowy).

3)

Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi.
Uchwała nr PR.0007.151.2014 r. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r.
z późniejszymi zmianami określa zasady przydziału lokali mieszkalnych. Przepisy stawiają
na aktywność osób zainteresowanych przydziałem mieszkania poprzez branie udziału
w oględzinach mieszkań. Wolne lokale mieszkalne przeznaczone do najmu przedstawiane są
w formie ogłoszeń podawanych do publicznej wiadomości. Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej
uchwały, realizacja

listy następuje zgodnie z kolejnością zakwalifikowania wniosku.
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Jednocześnie obowiązuje zasada, że osoba oczekująca na mieszkanie może otrzymać
3 propozycje lokali mieszkalnych.
Ponadto, zgodnie z § 15 ust. 1 uchwały, osoby na liście oczekujących na przyznanie lokalu
mieszkalnego do remontu mają obowiązek dokonywać aktualizacji wniosku, poprzez
przedłożenie zaświadczeń o dochodach z sześciu ostatnich miesięcy oraz zawiadamiać o zmianie
miejsca zamieszkania oraz o zmianie sytuacji osobistej i rodzinnej. Obowiązek aktualizacji
wniosku musi być dokonany najpóźniej w terminie 1 roku od daty złożenia wniosku lub daty
dokonania poprzedniej pełnej aktualizacji. Brak aktualizacji, o której mowa powyżej upoważnia
do wykreślenia wniosku z listy osób oczekujących na mieszkanie.
Dane liczbowe (stan na 31.12.2018 r.) dotyczące gospodarki lokalami mieszkalnymi:
a)

liczba złożonych wniosków: 788,

b)

liczba zakwalifikowanych wniosków: 599,

c)

liczba odmów kwalifikacji na listę: 152,

d)

liczba oczekujących na przydział mieszkania: 1164,

e)

liczba skreślonych wniosków w wyniku aktualizacji: 533 wnioski,

f)

liczba zaktualizowanych wniosków: 611,

g)

liczba mieszkań zgłoszonych do najmu: 181,

h)

liczba przydziałów mieszkań: 193,

i)

ilość wykazów obejmujących wolne lokale mieszkalne do remontu 34 (łącznie 124 lokale
mieszkalne; uwaga: możliwość kilkukrotnego ujęcia lokalu na wykazie, z uwagi na brak
zainteresowania),

j)
4)

łączenie lokali mieszkalnych: z urzędu - 9, na wniosek strony -18.

Gospodarowanie lokalami socjalnymi, w tym przekwalifikowanie lokali na lokale socjalne
Lokale socjalne są wynajmowane w pierwszej kolejności osobom, którym uprawnienie
do takiego lokalu zostało przyznane na mocy wyroku sądowego. Ponadto Prezydent Miasta może
na wniosek przekwalifikować lokal mieszkalny na lokal socjalny, z jednoczesnym pozostawieniem
dotychczasowego lokatora w mieszkaniu, a w uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może
z urzędu przekwalifikować lokal mieszkalny na lokal socjalny, z jednoczesnym pozostawieniem
dotychczasowego lokatora w mieszkaniu.
a)

liczba ofert lokali socjalnych: 76, w tym:
− przyjętych ofert lokali (zawarte umowy) – 36,
− nieprzyjęte oferty – 36,
− oferty w toku – 4.

b)

liczba lokali mieszkalnych przekwalifikowanych na lokale socjalne – 50,

c)

liczba rozpatrzonych wniosków o przydział lokalu socjalnego – 69,

d)

rozpatrzone wnioski o przedłużenie umowy najmu – 169,

e)

odpowiedzi na wezwania komornika o wskazanie pomieszczenia tymczasowego – 61,

f)

odpowiedzi na wezwania komornika o wskazania noclegowni – 26,

g)

protokoły typowania lokalu socjalnego do remontu – 40,

h)

skierowania do pomieszczeń tymczasowych – 9,
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5)

i)

sądowe zawiadomienia o stawiennictwie nieobowiązkowym (terminy rozpraw) – 99,

j)

współpraca z MOPS dotycząca ZIT (liczba wniosków) – 10,

k)

liczba wyroków na dzień 01.01.2018 r. – 1036,

l)

iiczba wyroków na dzień 31.12.2018 r. – 822.

Wynajmowanie lokali mieszkalnych od innych właścicieli i ich podnajem jako lokali socjalnych:
− Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” – 423,
− Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” – 14,
− Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - 6,
− Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa – 3.
W ramach ww. zasobu przygotowano 74 oferty przydziału lokali socjalnych (należy
zaznaczyć, że nie każda oferta na dany lokal została przyjęta przez osoby uprawnione do jej
otrzymania na podstawie wyroku o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego). Ponadto, z uwagi
na zmianę stawki czynszu, zmiany ilości osób (co związane jest ze zmianą zużycia wody oraz
wywozu nieczystości), itp. zawarto 28 aneksów do umów z ww. podmiotami. Na podstawie
podpisanych aneksów zostało przygotowanych do zapłaty, sprawdzonych i wprowadzonych
do systemu OTAGO 549 dokumentów księgowych związanych z wynajmem lokali mieszkalnych.

6)

Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań, jakich mogą domagać się od Gminy
właściciel lokali mieszkalnych za niedostarczenie lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń
na rzecz ich dłużników:
Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych
Liczba podmiotów, którym wypłacono odszkodowania:
Osoby prawne
Osoby fizyczne
Liczba zawartych ugód
Liczba wyroków sądowych
Suma wypłaconych odszkodowań (pomniejszonych o prawo regresu):
Suma zwrotu tytułem prawa regresu
Kaucje mieszkaniowe
Liczba rozliczeń (wypłaty lub / i potrąceń kaucji wpłaconych przez najemców)
Liczba wyroków sądowych o waloryzację kaucji
Liczba rozłożeń kaucji na raty
Odpracowania zaległości w opłatach za lokale mieszkalne (przy udziale mpgm)
Liczba dłużników, którzy wykonali świadczenia
Suma wykonanych świadczeń (tylko uznana)
Zestawienie działań windykacyjnych (przy udziale mpgm)
Ilość upomnień, wezwań i wypowiedzień
Ilość postanowień ugód
Ilość spraw skierowanych do sądu
Ilość zasądzonych wyroków
Ilośc wszczętych egzekucji komornicznych

4
3
1
3
2
1 106 861,83
16 493,32 zł

38
3
2

6
17 590,80 zł

2827
586
887
652
1106
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7)

Regulowanie tytułów prawnych w stosunku do osób uprawnionych, zajmujących bezumownie
lokale mieszkalne oraz prowadzenie spraw związanych z wykwaterowaniami z lokali
mieszkalnych w związku z wyburzeniami lub niezbędnym remontem:
a)

liczba wniosków o wykwaterowanie z lokali mieszkalnych i socjalnych z uwagi na zły stan
techniczny lokalu - 23,

b)

liczba przydzielonych lokali zamiennych - 11,

c)

liczba przeprowadzek do lokali zamiennych– 6,

d)

liczba przeprowadzonych postępowań w sprawach uregulowania tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego – 92 w tym:
− liczba wniosków w sprawie regulowania tytułów prawnych do lokali mieszkalnych
po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy- 41,
− liczba wniosków o ponowne spisanie umowy najmu po spłacie zadłużenia 51,
a wyrażonych zgód 37 (kwota spłaconych zaległości: 445 482,25 zł.)

8)

Prowadzenie spraw związanych z urzędowymi i dobrowolnymi zamianami mieszkań w tym
prowadzenie Banku zamian:
a)

zamiany urzędowe:
− rozpatrzono 80 wniosków o zamianę urzędową z czego 24 wnioski rozpatrzone
pozytywnie,
− w ramach zamian urzędowych przydzielono 9 lokali mieszkalnych,

b)

zamiany dobrowolne:
− rozpatrzono 41 wniosków o zamianę dobrowolną,
− w ramach zamian dobrowolnych została spłacona łączna kwota zaległości w wysokości
39 668,27 zł,

c)

Zamiany urzędowe ze spłatą zaległości:
− rozpatrzono 8 wniosków o zamianę urzędową ze spłatą zaległości,
− zrealizowano 3 zamiany ze spłatą zaległości,
− w ramach ww. zamian została spłacona łączna kwota zaległości w wysokości
44 005,46 zł,

d)

Społeczna Komisja Mieszkaniowa:
− odbyło się 9 posiedzeń komisji,
− komisja łącznie zaopiniowała 105 spraw,

e)

Bank Zamian:
− liczba wniosków – 32,
− aktualizacja banku zamian - 9.

9)

Realizacja zadań związanych z gospodarkę lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność
towarzystw budownictwa społecznego.
Na terenie Miasta Ruda Śląska działają dwa towarzystwa budownictwa społecznego, w których
Miasto ma udziały: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą
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w Tarnowskich Górach oraz Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Chorzowie;
a)

MTBS Sp. z o.o. to 5 budynków 3-4 kondygnacyjnych:

−

ul. Pawła Kubiny nr 5: 78 lokali mieszkalnych,

−

ul. Edmunda Kokota nr 22,24,26: 84 lokale mieszkalne,

−

ul. Edmunda Kokota 28-28E: 36 lokali mieszkalnych.

b)

RTBS Sp. z o.o. to 4 budynki 4 kondygnacyjne :

−

ul. ks. Ludwika Tunkla 143: 40 lokali mieszkalnych,

−

ul. ks. Jarosława Dąbrowskiego 17: 28 lokali mieszkalnych,

−

ul. Grzegorza Fitelberga 3-5: 48 lokali mieszkalnych.
20 lipca 2018 roku miasto Ruda Śląska zawarła z Towarzystwem Budownictwa Społecznego

Dombud Spółka z o.o. aneks nr 5 do Umowy o współpracy nr 2/2016 z dn. 24.02.2016 r., na mocy
którego Gminie Miastu Ruda Śląska przysługiwało prawo wskazania najemców (rodzin) w budynku
położonym przy ul. Ks. Józefa Czempiela nr 20, w zamian za partycypowanie w 25% kosztów
budowy przedmiotowego budynku, tj, za kwotę 1 844 000,00 zł, z czego 750 000 zł zostało
wpłacone w 2018 r., a pozostała część będzie wpłacona do końca I kw. 2019 r.
W roku 2018 do Wydziału Spraw Lokalowych wpłynęło 128 wniosków o wynajem lokali
mieszkalnych z zasobów TBS Dombud Sp. z o.o. w budynkach położonych w Rudzie Śląskiej –
Rudzie przy ul. Ks. Józefa Czempiela 14, 16, 18 i 20. W tym celu wystosowano 116 pism
sprawdzających zobowiązania finansowe wnioskodawców wobec Gminy Miasta Ruda Śląska oraz
210 pism wzywających do uzupełnienia dokumentacji bądź informujących o zasadach przydziału
ww. lokali mieszkalnych.
W budynku przy ul. Ks. Józefa Czempiela nr 20 znajdowały się 33 lokale mieszkalne,
z czego 21 najemców wskazanych przez Miasto to rodziny z dziećmi a 11 najemców dokonało
zamiany z obecnie najmowanego lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy na lokal mieszkalny
z zasobu TBS. W związku z tym Miasto odzyskało 11 gminnych lokali mieszkalnych możliwych
do zasiedlenia w ramach osób oczekujących na przydział lokalu z zasobu gminnego.
Po zasiedleniu przedmiotowego budynku, na koniec 2018 roku ilość chętnych na liście osób
oczekujących na przydział w budynkach położonych przy ul. Ks. Józefa Czempiela 14, 16, 18
i 20 - to 72 osoby (rodziny).
Biorąc pod uwagę powyższe, Gmina wskazała najemców łącznie 132 lokali mieszkalnych.
10) Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą w drodze bezprzetargowej lokali mieszkańcy,
użytkowych i garaży, w tym prowadzenie ewidencji sprzedaży;
a)

w roku 2018 do Wydziału Spraw Lokalowych wpłynęły 123 wnioski o wykup lokali
mieszkalnych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym z zasobu Gminy Miasta Ruda
Śląska. W celu realizacji przedmiotowych wniosków wezwano do zapłaty za wycenę lokalu
98 najemców, zlecono wykonanie 92 operatów szacunkowych określających wartość
nieruchomości, wezwano do spisania protokołów rokowań 67 najemców oraz spisano
60 protokołów

rokowań

a

także

sporządzono

18

zarządzeń

Prezydenta

Miasta

260

wyznaczających do sprzedaży lokale mieszkalne lub garaże. W rezultacie zostało
sprzedanych 51 lokali mieszkalnych, 6 garaży oraz 1 lokal użytkowy, na rzecz ich najemców.
Z

tytułu

sprzedaży

lokali

lub

garaży

do

budżetu

Miasta

wpłynęły

kwoty

w następującej wysokości:
−

sprzedaż lokali mieszkalnych – 1 740 762,24 zł,

−

sprzedaż lokali użytkowych – 30 112 00 zł,
− sprzedaż garaży – 3 503,00 zł (1 355,00 zł netto - grunt przyległy, 10 999,62 zł I opłata
z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, 1 151,00 zł netto– służebność gruntu),

b)

w roku 2018 do Wydziału Spraw Lokalowych wpłynęły 83 wnioski o wydanie zgody
na wykreślenie hipoteki, wszystkie zostały zrealizowane pozytywnie,

c) przeprowadzono

49

postępowań

w

związku

z

rozpoczętą

procedurą

zmierzającą

do sprzedaży lokalu mieszkalnego/garażu/lokalu użytkowego oraz 368 postępowań
w sprawie zwrotu bonifikat. Łączna kwota, która wpłynęła do budżetu Miasta Ruda Śląska
z tytułu zwrotu bonifikat wyniosła w 2018 roku 119 208,05 zł.
11) Wspólnoty mieszkaniowe, w których miasto Ruda Śląska posiada udziały.
W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 298 wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto
posiada udziały. Jedna z nieruchomości w 2018 roku została sprywatyzowana w 100 % , w 192
wspólnotach Miasto posiada mniej niż 50 % udziałów w nieruchomości wspólnej.
Prezydent Miasta upoważnił pracowników Wydziału Spraw Lokalowych do uczestniczenia
i składania oświadczeń woli w imieniu właściciela Miasta Ruda Śląska na zebraniach wspólnot
mieszkaniowych, jak również do podpisywania uchwał.
W pierwszym kwartale każdego roku zarząd wspólnoty lub zarządca zobowiązany jest
do składania sprawozdania ze swej działalności za rok poprzedni – zgodnie z art. 30 ustawy
o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. W tym celu zarząd lub zarządca zwołuje obowiązkowo
zebranie właścicieli. Oprócz zebrań sprawozdawczych zarządca zwołuje zebrania śródroczne,
w których biorą udział pracownicy referatu. Udział w zebraniach przedstawicieli Miasta świadczy
o tym, iż właścicielowi miastu Ruda Śląska zależy na dobrej współpracy i partnerstwie
z właścicielami i zarządcami. Na zebraniach właściciele przedstawiają wnioski, uwagi,
spostrzeżenia i opinie dotyczące nie tylko działalności danej wspólnoty mieszkaniowej ale
również całego Miasta. Uwagi te są cenne celem polepszenia jakości świadczonych usług.
W 2018 roku pracownicy Wydziału uczestniczyli w 204 zebraniach wspólnot mieszkaniowych
nieruchomości, w których Miasto posiada udziały, złożyli 1988 oświadczeń woli na uchwałach.
Ponadto w 2018 r. sprawdzono merytorycznie oraz wprowadzono do systemu OTAGO 16,5 tys.
dokumentów księgowych dotyczących kosztów związanych z funkcjonowaniem wspólnot
mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto posiada udziały.
Zaangażowanie właścicieli, zarówno indywidualnych jak i Miasta, mające na celu modernizację
oraz polepszenie stanu technicznego i estetyki nieruchomości przyczyniło się do poprawy
wizerunku ulic, osiedli i Miasta, a także przyniosło efekt ekologiczny.
W ubiegłym roku 5 Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w których Miasto Ruda Śląska
posiada udziały, zakończyło prace związane z termomodernizacją budynków, a 8 zakończyło
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prace związane z doprowadzeniem do budynków centralnego ogrzewania. Ponadto, w 2018 roku
6 Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, w których Miasto Ruda Śląska posiada udziały,
rozpoczęło przygotowania (kompletowanie niezbędnej dokumentacji) w sprawie doprowadzenia
centralnego ogrzewania do budynków, 8 wspólnot– do termomodernizacji budynków, natomiast
1 rozpoczęła prace związane z doprowadzeniem do budynków centralnego ogrzewania.
12) Gospodarka lokalami użytkowymi, gruntami oddanymi w najem pod garaże.
Liczba lokali użytkowych będących własnością miasta lub w jego posiadaniu zarządzanych
przez MPGM TBS Sp. z o.o. (stan na dzień 31.12.2018 r.):
Lokale użytkowe w budynkach

Ilość

stanowiących własność Gminy Ruda Śląska

307

stanowiących wspólnoty mieszkaniowe

92

stanowiących własność osób fizycznych

37

o nieuregulowanym stanie prawnym

3

Lokale użytkowe oferowane są w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu,
rokowaniach stawki czynszu oraz w ramach czynszu w świadczeniach innego rodzaju,
niż pieniądz. W 2018 roku zostało zawartych 13 umów najmu, z czego 4 – w wyniku przetargów,
8 – po rokowaniach, 1 – w ramach świadczeń. W 2018 roku zarządca – MPGM TBS Sp. z o.o.
przeprowadził 11 przetargów na najem lokali użytkowych. Ponadto zostało zawartych 28 umów
najmu w wyniku przydzielenia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
Gospodarowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Ruda Śląska obejmuje
m.in. następujące zadania:
− prowadzenie należytej polityki Miasta w przedmiocie zapewnienia lokali użytkowych dla
organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów nie prowadzących działalności
gospodarczej, realizujących zadania na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej. W zakresie tym
Wydział prowadzi ścisłą współpracę z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Organizacji
Pozarządowych. W 2018 roku MPGM TBS Sp. z o.o. zawarła w imieniu Miasta 13 umów
użyczenia,
− rozpatrywanie wniosków najemców lokali użytkowych o wyrażenie zgody na podnajem części
lokali użytkowych. W 2018 r. została wyrażona zgoda na podnajem w przypadku 12 lokali
użytkowych.
− porządkowanie terenów gminnych zabudowanych garażami będącymi w zarządzaniu MPGM
TBS Sp. z o.o. w ilości 2 266 sztuk, w celu zachowania ładu przestrzennego Miasta.
− rozpatrywanie wniosków w sprawie zawarcia nowych oraz kolejnych umów najmu gruntów
zabudowanych garażami, kioskami handlowymi, parkingami, jak i umów dzierżaw
z przeznaczeniem na cele rekreacyjne – 180 wniosków.
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13) Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
W

2018

roku

zarządzano

następującymi

nieruchomościami

zabudowanymi

należącymi

do zasobu Skarbu Państwa:
a)

budynki użytkowe i garaże:
− Szyb Andrzeja – garaż,
− Szyb Andrzeja – garaż,
− 1 Maja 277 D - lokal użytkowy,
− 1 Maja 223-225 - lokale użytkowe,
− 1 Maja 223-225 – garaż,
− Solna 4 - lokal użytkowy.

b)

budynki mieszkalne:
− Armii Krajowej 30 - dom jednorodzinny,
− Jana Gwiżdża 1 - dom wielorodzinny.
Wydział Spraw Lokalowych zajmował się przygotowaniem umowy o zarządzanie

nieruchomościami Skarbu Państwa zawartej w dniu 07.02.2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa,
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, a Miejskim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., rozliczaniem
comiesięcznych wpłat najemców lokali ww. budynków, zapłatą podatku od nieruchomości Skarbu
Państwa, przygotowaniem wniosków

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy ogródków

przydomowych.

Rozdział 9
Rozwój przedsiębiorczości w mieście.
W ramach wspierania przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej w dniu 6 lipca 2015 r. zarządzeniem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.75.2015 z późniejszymi zmianami został powołany Zespół
ds. obsługi inwestora, którego głównym zadaniem jest podejmowanie działań stymulujących
aktywność gospodarczą oraz wspomaganie organizacyjne inwestorów w fazie przygotowania
i realizacji inwestycji. Zespół składa się z pracowników wydziałów Urzędu, które są kluczowe
w procesie inwestycyjnym. Przewodniczącym Zespołu został wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Zespół do spraw obsługi inwestora od roku 2015 prowadził rozmowy z 52 potencjalnymi
inwestorami, chcącymi lokować swoje inwestycje w Rudzie Śląskiej (w 2018 r. prowadzonych było 20
takich spraw). W związku z poszukiwaniem i pozyskiwaniem przez Zespół inwestorów zostały
przygotowane 63 oferty inwestycyjne w formie site cheków i kompletów map, zgodnie z wzorem
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Oferty te zamieszczane były regularnie w ogólnopolskich
portalach ofert inwestycyjnych oraz rozsyłane bezpośrednio do inwestorów, zgłaszających swoje
zainteresowanie konkretnymi nieruchomościami w Rudzie Śląskiej.
W związku z prowadzoną działalnością, Zespół udzielał potencjalnym inwestorom informacji
w zakresie polityki inwestycyjnej miasta oraz obowiązującego prawa lokalnego, w tym o ulgach
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i zwolnieniach w podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałami Rady Miasta: nr PR.0007.58.2015
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej oraz nr PR.0007.158.2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości.
W roku 2018 Zespół stosownie do profilu swojej działalności, wspomagał organizacyjnie
w fazie przygotowania i realizacji inwestycji m.in.: Spółkę Inter Car II, Spółkę Panattoni Europe,
Spółkę Hillwood Polska, Spółkę Mid Ocean Brand, Spółkę Incineris oraz Śląski Browar – Alternatywa.
Zespół

prowadzi

stronę

internetową

dla

rudzkich

przedsiębiorców

pod

adresem:

www.firma.rudaslaska.pl., gdzie zamieszczane są na bieżąco informacje m.in. w zakresie: możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej w Rudzie Śląskiej, wsparcia finansowego na start w biznesie,
finansowania rozwoju firm, aktualnych usług i szkoleń dla rudzkich przedsiębiorców, ofert
nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych do zagospodarowania na terenie miasta oraz ofert
lokali użytkowych dla osób i firm rozpoczynających i rozszerzających działalność gospodarczą
w Rudzie Śląskiej.

Rozdział 10
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym mieszkaniowe.
Dostosowanie przestrzeni miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych to coraz ważniejszy
obszar działań władz samorządowych. Przemyślana architektura budynków, budowa dróg czy
adaptacja szeroko pojętego transportu miejskiego zapewnia swobodne korzystanie z miejskiego życia
wszystkim użytkownikom.

1.

Program działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem
na lata 2016 – 2020 „Ruda Śląska – miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym”.

Program określa zadania miasta Ruda Śląska w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
zmierzających do ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Podstawowym założeniem tych
działań jest dążenie do kompleksowego rozpoznania i realizowania potrzeb fizycznych, psychicznych,
społecznych i duchowych każdego niepełnosprawnego mieszkańca naszego miasta; takie działania są
ściśle związane z ideą integracji społecznej, a szczególnie ze społecznością lokalną.
Podstawą prawną do opracowania i realizacji programu jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tą
ustawą, do zadań powiatu należy: „opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią
dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie:
• rehabilitacji społecznej,
• rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
• przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”.
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Potrzeba stworzenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika także
z zapisów art.19 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Program składa się z 2 części. W pierwszej przedstawiono podstawy prawne, założenia
merytoryczne programu, definicje niepełnosprawności. Diagnozę sporządzono na podstawie analizy
danych ostatniego Narodowego Spisu Ludności 2011 oraz danych Miejskiego Zespołu ds. Orzekania
o niepełnosprawności. Pełny obraz niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej dopełniają również dane
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o liczbie osób niepełnosprawnych korzystających z różnych
świadczeń, zasiłków oraz dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

W

Programie

przedstawiono

również

dane

dotyczące

liczby

dzieci

z orzeczeniem o niepełnosprawności, uczęszczających do placówek oświatowych oraz liczbę osób
niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Pierwsza część Programu zawiera również system wsparcia, czyli przegląd całej bogatej
infrastruktury

w

Rudzie

Śląskiej

przeznaczonej

dla

osób

niepełnosprawnych,

poczynając

od najmłodszych dzieci w Ośrodku Adaptacyjnym i kończąc na seniorach w domach pomocy
społecznej. Następnie zaprezentowano ofertę rudzkich organizacji pozarządowych, działających
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Druga część Programu zawiera projekty konkretnych działań ukierunkowanych na polepszenie
jakości życia osób niepełnosprawnych. Są to projekty dotyczące rehabilitacji osób niewidomych,
niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, programy wspomagające rozwój dzieci, projekty
dotyczące integracji w placówkach oświatowych, programy imprez sportowych, kulturalnych,
turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie mieszkań chronionych, a także projekty dotyczące
likwidacji barier architektonicznych. Każdy projekt zawiera cel, adresatów, założenia merytoryczne,
etapy realizacji, planowane efekty, termin realizacji oraz źródła finansowania. Druga część Programu
jest co roku aktualizowana oraz sprawozdawana.
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem wpisany
jest w Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, która co roku jest przyjmowana
do realizacji uchwałą Rady Miasta. Wszystkie aktualizacje i sprawozdania z programu zamieszczane
są w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta.

2.

Wykaz Projektów na 2018 rok
Działanie na rzecz wsparcia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych

1.

C1K6

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej

kontynuacja

2.

C1K6

Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi

kontynuacja

3.

C1K6

Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych

nowy projekt

4.

C1K6

Środowiskowy Dom Samopomocy dla 21 osób w dzielnicy Ruda

kontynuacja

5.

C1K6

Przygotowanie rodziny do zapewnienia oparcia dziecku
niepełnosprawnemu

kontynuacja

6.

C1K6

Rozwijanie i upowszechnianie idei integracji społecznej – miejskie
obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych

kontynuacja
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7.

C1K6

Likwidacja barier transportowych; tworzenie warunków dla
przewozu osób niepełnosprawnych

kontynuacja

8.

C1K6

Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji
w formie dofinansowania do zadań realizowanych przez PFRON

kontynuacja

9.

C1K6

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

kontynuacja

10.

C1K6

Informacja jako metoda likwidacji barier. Informator dla osób
niepełnosprawnych

kontynuacja

11.

C1K6

Rozwój Lokalnego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych –
Portal www.integra.rsl.pl

kontynuacja

12.

C1K6

Likwidacja barier architektonicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej

kontynuacja

Aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym
13.

C3K4

Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych - dorosłych oraz
dzieci

kontynuacja

14.

C3K4

Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich
rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych

kontynuacja

15.

C3K4

Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie
i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska

kontynuacja

16.

C3K4

Wieloaspektowa opieka nad dzieckiem z zaburzeniami mowy,
głuchym, niedosłyszącym, niedowidzącym i niewidomym

kontynuacja

17.

C3K4

System Wczesnego Wspomagania Rozwoju

kontynuacja

Wspieranie działań integracyjnych w placówkach oświatowych
18.

C5K8

Dzień Wiedzy o Autyzmie w ramach Światowego Dnia Autyzmu

kontynuacja

19.

C5K8

Festiwal „Jesienne klimaty”

kontynuacja

20.

C5K8

Jasełka integracyjne

kontynuacja

21.

C5K8

Integracja – „Wspólnie poznajemy świat”

kontynuacja

22.

C5K8

Konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnością –
„Świąteczne inspiracje”

kontynuacja

23.

C5K8

Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych
Nr 3

kontynuacja

24.

C5K8

Ogród sensoryczny

kontynuacja

25.

C5K8

Organizacja wyjazdu dla uczniów i absolwentów Szkoły
Podstawowej nr 12 Specjalnej im. Św. Łukasza w konwencji obozu
harcerskiego.

kontynuacja

26.

C5K8

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej

kontynuacja

27.

C5K8

Organizacja obchodów Dnia Zespołu Downa

kontynuacja

28.

C5K8

Organizacja imprezy integracyjnej „Święty Łukasz Kolęduje”

kontynuacja

29.

C5K8

Międzyszkolny konkurs „savoir - vivre wobec osób
niepełnosprawnych”

kontynuacja

30.

C5K8

„Żyjmy zdrowo”

kontynuacja

31.

C5K8

Obchody Światowego Dnia Autyzmu

kontynuacja

32.

C5K8

„Sprawni – niepełnosprawni”” – budowa Sali gimnastycznej
z zapleczem rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej

kontynuacja
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Promowanie i wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
33.

C6K2

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście
Ruda Śląska

kontynuacja

34.

C6K2

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej

kontynuacja

Profilaktyka i integracja społeczna poprzez kulturę i aktywność fizyczną
35.

C9K2

Sport osób niepełnosprawnych

kontynuacja

36.

C9K2

Finansowe wsparcie imprez sportowych, kulturalnych,
turystycznych i rekreacyjnych organizowanych dla osób
niepełnosprawnych

kontynuacja

37.

C9K2

Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych

kontynuacja

38.

C9K2

Turniej piłki nożnej Szkół Specjalnych Rudy Śląskiej i miast
ościennych

kontynuacja

39.

C9K2

Olimpiada Zdrowia

kontynuacja

40.

C9K2

Konkurs gwary śląskiej na wesoło

nowy projekt

1)

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej (C1K6).
Cel projektu: rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe,
autyzm lub chorobę psychiczną. Cel projektu został zrealizowany.
Adresat: osoby niepełnosprawne z terenu Rudy Śląskiej lub miast ościennych ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie
umysłowe, autyzm lub chorobę psychiczną.
Realizatorzy projektu: pracownicy obsługi Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej; podmioty
zewnętrzne realizujące poszczególne projekty.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: osoby niepełnosprawne opuszczające RZAZ są
w stanie samodzielnie podjąć pracę i się z niej utrzymać, umiejętnie komunikować się
z otoczeniem, bezproblemowo funkcjonować w środowisku lokalnym.
• Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w RZAZ w 2018 r. - 99
• Liczba osób niepełnosprawnych, które w 2018 r. podjęły pracę poza RZAZ - 2

2)

Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi (C1K6).
Cel projektu: założony w projekcie cel został osiągnięty.
Adresat: pomocą objęte zostały osoby z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańcy Rudy Śląskiej,
zdolni do samodzielnej egzystencji korzystający ze wsparcia innych placówek pomocowych.
Realizatorzy projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: poprzez wsparcie świadczone w mieszkaniach
chronionych, utrzymano osoby z zaburzeniami psychicznymi w środowisku, zminimalizowano
konieczność objęcia tych osób 24-godzinną pomocą instytucjonalną. Stworzono warunki
do samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną,
przeciwdziałające

marginalizacji

i

napiętnowaniu

społecznemu,

dające

poczucie

odpowiedzialności za własne działania i decyzje.
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W 2018 roku w Rudzie Śląskiej funkcjonowały dwa mieszkania chronione dla osób
z zaburzeniami psychicznymi:
•

w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Kłodnickiej 91 (uruchomione w grudniu 2001 roku, dla 3 osób),

•

w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Kłodnickiej 91 (uruchomione w styczniu 2003 roku, dla 3 osób).
W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie skierowania do mieszkań chronionych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi skorzystało łącznie 7 osób, w tym: 3 kobiety oraz
4 mężczyzn. Jeden mężczyzna zrezygnował z tej formy pomocy.

3)

Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych (C1K6)
Projekt nie był realizowany w 2018 roku.

4)

Środowiskowy Dom Samopomocy dla 21 osób w dzielnicy Ruda (C1K6).
Cel projektu: założony w projekcie cel został osiągnięty.
Adresat: osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo, osoby wykazujące
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Realizatorzy projektu: realizator wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert – Ośrodek
„Święta Elżbieta” w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 30.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: w 2018 roku realizatorem projektu był
wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert Ośrodek „Święta Elżbieta” - Środowiskowy Dom
Samopomocy w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 30, działający na podstawie umowy
Nr MOPS.4021.49.2016.ZOP.K7 o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi dla 21 osób”, zawartej w dniu 30 grudnia 2016 roku w Rudzie
Śląskiej z późniejszymi zmianami. W okresie sprawozdawczym Placówka prowadziła regularną
działalność w ramach pobytu dziennego, z którego skorzystały łącznie 22 osoby, w tym 11 kobiet
oraz 11 mężczyzn.
Działania podejmowane w ramach świadczonych w Placówce usług na rzecz niepełnosprawnych
uczestników:
• były zróżnicowane, gdyż osoby niepełnosprawne nie stanowią jednolitej grupy. Z tego powodu
należy rozpoznać indywidualną sytuację życiową człowieka niepełnosprawnego, stan jego
zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej, problemy, potrzeby i zainteresowania,
• uwzględniały i rozwijały podmiotowość osób niepełnosprawnych. Stwarzały im możliwość
wyboru, bez stosowania przymusu i presji,
• uwzględniały problemy uczestników, diagnozowały ich źródła,
• stymulowały aktywność i opierały się na aktywności poprzez udział w różnych zajęciach
terapeutycznych dających poczucie satysfakcji,
• zapobiegały

bezradności

i

bierności

społecznej

poprzez

aktywizowanie

osób

niepełnosprawnych.
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Do 2009 roku projekt realizowany był pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy z hostelem
dla osób z uszkodzeniem OUN” [C1K6P3], od 2010 do 2012 roku pod nazwą „Środowiskowy Dom
Samopomocy dla 21 osób w dzielnicy Ruda” [C1K6P3]. Do 31 grudnia 2014 roku podmiotem
prowadzącym Placówkę był Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święta Elżbieta
z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 30. Od stycznia 2015 roku podmiotem prowadzącym
jest Ośrodek „Święta Elżbieta” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 30.
5)

Przygotowanie rodziny do zapewnienia oparcia dziecku niepełnosprawnemu (C1K6).
Cel projektu: włączenie rodziny w proces terapeutyczny dziecka oraz budowanie prawidłowych
więzi emocjonalnych i wzmacnianie odpowiedzialności za rozwój dziecka został osiągnięty.
Adresat: dzieci niepełnosprawne i ich rodziny.
Realizator: zespół: psycholog, pedagog, rehabilitant, pielęgniarka – pracownicy Ośrodka
Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych we współpracy z pracownikami socjalnymi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: rodzina została włączona w proces
terapeutyczny dziecka. Zadanie realizowane jest w formie korzystania z możliwości
uczestniczenia rodziców i opiekunów w procesie terapeutycznym dziecka. Mają możliwość
uczenia się od terapeutów prostych technik wspomagających rehabilitację (sposób noszenia
dziecka, karmienia, ćwiczenia logopedyczne). Specjaliści udzielają wszelkich wskazówek
i informacji dotyczących terapii dziecka na prośbę rodziców. Wspomaganiem ze strony ośrodka
w 2018 r. zostało objętych 114 rodzin oraz 118 dzieci.

6)

Rozwijanie i upowszechnianie idei integracji społecznej – miejskie obchody Tygodnia Godności
Osób Niepełnosprawnych (C1K6).
Cel projektu: podnoszenie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Rudy Śląskiej, poprzez
rozwijanie idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz propagowanie działań
służących pogłębianiu więzi społecznych, dialogu, partnerstwa i współpracy, a także zwiększeniu
partycypacji kulturalnej tej grupy społecznej) został zrealizowany.
Adresaci: niepełnosprawni mieszkańcy Rudy Śląskiej.
Realizatorzy projektu: ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe,
miejskie jednostki organizacyjne. Koordynatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.

7)

Likwidacja barier transportowych; tworzenie warunków do przewozu osób niepełnosprawnych
(C1K6).
Cel projektu: likwidacja barier transportowych; tworzenie warunków dla przewozu osób
niepełnosprawnych, realizowanych przez podmioty wykonujące zadania statutowe na rzecz osób
niepełnosprawnych został osiągnięty. Do realizowania zadań powiatu, gminy oraz fundacji,
stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, a dla prowadzenia wymienionej działalności
niezbędny jest środek transportu, tworzy się odpowiednie warunki dla zakupu lub przystosowania
środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych.
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Adresat: osoby niepełnosprawne.
Realizator projektu: miasto Ruda Śląska.
8)

Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji w formie dofinansowania
do zadań realizowanych przez PFRON (C1K6).
Cel projektu: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez ogólną poprawę psychofizycznej
sprawności, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów
społecznych przez osoby niepełnosprawne, usunięcie lub zmniejszenie uciążliwości różnego
rodzaju barier został osiągnięty.
Adresaci projektu: osoby niepełnosprawne z terenu miasta Ruda Śląska.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: w 2017 roku udzielono dofinansowania
niepełnosprawnym mieszkańcom Rudy Śląskiej na następujące zadania:
UDZIELONE WSPARCIE

ZADANIA

9)

liczba osób

liczba umów

Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych
(dzieci)

181 (w tym 86 opiekunów)

x

Likwidacja barier architektonicznych

7 (w tym 1 dziecko)

7

Likwidacja barier w komunikowaniu się

1

1

Likwidacja barier technicznych

6 (w tym 1 dziecko)

6

Zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty
ortopedyczne

211 (w tym 42 dzieci)

x

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

x

x

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
W ramach rehabilitacji społecznej ze środków PFRON pomoc otrzymują również stowarzyszenia
działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
na organizowanie imprez z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki. W 2018 roku
na realizację 31 zadań przeznaczono środki w kwocie 45 000,00 zł. dla 2059 osób:
kwota

liczba
osób

Lp.

organizator

termin

rodzaj imprezy

1

Stowarzyszenie Jaskółka

V

Festyn integracyjny

1 500,00

230

2

Stowarzyszenie Jaskółka

XII

Spotkanie opłatkowe

1 552,00

150

4

Olimpiady Specjalne

V/VI

XVI Turniej Piłki Nożnej

2 244,00

90

7

Olimpiady Specjalne

IX/X

III Śląski Dzień Treningu
Aktywn. Mot

2 300,00

55

10

Olimpiady Specjalne

XII

Obóz zimowy

7 560,00

20

11

Rudzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku

IX

Wyjazd turystyczno integracyjny

1 602,00

32

12

Rudzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku

XII

Spotkanie opłatkowe

398,00

32

270

13

Polski Związek
Niewidomych

IX

Wyjazd turystycznointegracyjny

900,00

38

14

Polski Związek
Niewidomych

VII

Wyjazd turystycznointegracyjny

1 500,00

45

15

Polski Związek
Niewidomych

X

Międzynarodowy Dzień
Niewidomego

2 400,00

56

16

Polski Związek
Niewidomych

XII

Spotkanie opłatkowe

1 239,00

44

17

Ośrodek Św. Elżbieta

V

XIII Turniej Szachowy
i Warcabowy

1 500,00

65

18

Ośrodek Św. Elżbieta

IX

Spotkanie Pokoleń XIII
VI Turniej Gier

720,00

63

19

Stowarzyszenie
Diabetyków

VIII

Wycieczka integracyjna

1 740,00

30

20

Stowarzyszenie
Diabetyków

XII

Spotkanie opłatkowe

1 200,00

53

21

RSA "Relaks"

VIII-IX

Rajd integracyjny

2 540,00

20

22

RSA "Relaks"

X

Pielgrzymka
do Częstochowy

1 000,00

50

23

RSA "Relaks"

XII

Spotkanie opłatkowe

1 000,00

72

25

Stowarzyszenie Nadzieja

VII/VIII

Wycieczka integracyjna

4 540,00

30

29

Ośrodek NSJ

V/VI

Spartakiada Dzieci
i Młodzieży

5 000,00

645

30

Ośrodek NSJ

X-XI

Spotkania Aktorskie

2 565,00

239

45 000,00 2 059,00
10) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”(C1K6).
Cel programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji został
zrealizowany.
Adresat programu: osoby niepełnosprawne wg uprawnień określonych przez PFRON.
Realizator Programu: realizatorem programu jest samorząd powiatowy.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
ZADANIA

UDZIELONE WSPARCIE
liczba osób

liczba umów

Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu

1

1

Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy

x

x

MODUŁ I
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Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

8 w tym 1 dziecko
i 1 osoba, która
uzyskała pomoc
w ramach Modułu II

8

Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń
w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania

1 osoba oczekuje
na zawarcie umowy

x

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanego wózka
o napędzie elektrycznym

6

6

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne

4

4

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie opieki osobie
zależnej

11 w tym 4 osoby,
które otrzymały
pomoc
w ramach Modułu II

18 w tym 6
z osobami, które
uzyskały pomoc
w ramach Modułu II

31

44

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym

11) Informacja jako metoda likwidacji barier. Informator dla osób niepełnosprawnych (C1K6).
Cel projektu: Dostarczenie wiedzy i informacji osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom
i opiekunom, którzy potrzebują szczególnego społecznego wsparcia i socjalnej pomocy. Cel został
osiągnięty.
Adresaci: Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie.
Realizator projektu: Pełnomocnik Prezydenta Miast Ruda Śląska ds. Osób Niepełnosprawnych.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: Informacje o dobrach i usługach oraz dostęp
do tych danych umożliwiły pełniejsze uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
W 2018 r. zaktualizowano 2 informacje.
12) Rozwój Lokalnego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych - Portal www.integra.rsl.pl (C1K6).
Cel

projektu:

Szerzenie

wiedzy

na

temat

niepełnosprawności,

inicjowanie

działań

integracyjnych, informowanie o aktualnych wydarzeniach dotyczących osób niepełnosprawnych
na terenie miasta, udzielanie wsparcia z zakresu problematyki prawnej, socjalnej,
psychologiczno – pedagogicznej. Promowanie działań Miasta na rzecz niepełnosprawności został
osiągnięty.
Adresaci:

Osoby

niepełnosprawne,

środowisko

rodzinne,

mieszkańcy

Rudy

Śląskiej,

zainteresowani odbiorcy z całego kraju.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Poszerzenie

wiedzy

o

problematyce

niepełnosprawności,

udzielenie

wsparcia

osobom

niepełnosprawnym, promocja działań na rzecz środowiska tych osób. Liczba osób odwiedzających
portal: ok. 60 000 osób rocznie.
13) Likwidacja barier architektonicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (C1K6).
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Cel projektu: dzięki likwidacji barier architektonicznych budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej będzie dostępny dla wszystkich klientów, w tym poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Adresaci: klienci i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: dzięki przystosowaniu budynku – wybudowaniu
szybu windowego do istniejącej bryły osoby niepełnosprawne mają pełny dostęp do wszystkich
pomieszczeń. Ponadto powstała toaleta dostosowana do ich potrzeb oraz dodatkowe
pomieszczenia biurowe.
Źródło finansowania: budżet miasta, pozyskane środki pozabudżetowe.
Termin realizacji: realizowany od 2017 r. Projekt zakończony.
14) Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych - dorosłych oraz dzieci (C3K4).
Cel projektu: wsparcie psychiczne jak również fizyczne osób niewidomych w codziennym
funkcjonowaniu w środowisku. Zaplanowane rezultaty zostały w pełni osiągnięte.
Adresat: osoby niewidome i słabowidzące – mieszkańcy naszego Miasta.
Realizatorzy projektu: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski koło w Rudzie Śląskiej;
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: Cała grupa odbiorców programu pozyskała
doświadczenie i umiejętności w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Uzyskano umiejętności
poruszania się z laską dla niewidomych i bezwzrokowego wykonywania czynności dnia
codziennego. Udział w szkoleniu pozwolił na usamodzielnienie się tych osób, a przede wszystkim
pozyskali lepszą orientację przestrzenną. W przypadku oferenta jakim był Polski Związek
Niewidomych Koło Ruda Śląska w turnusie wyjazdowym uczestniczyło 14 osób, w warsztatach
uczestniczyło 46 osób. Wiedza zdobyta podczas warsztatów oraz turnusu rehabilitacyjnego
przyczyniła się do poprawy egzystencji w bardzo dobrym stopniu.
15) Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób
nowotworowych (C3K4).
Cel projektu: promowanie środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu
w rodzinie. Pomoc choremu oraz jego najbliższym w adaptacji warunków, jakie stwarza choroba.
Wsparcie psychologiczne i fachowa pomoc w opiece nad chorym.
Adresat: osoby chore w terminalnym okresie choroby nowotworowej z terenu naszego miasta.
Realizator projektu: wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert: Stowarzyszenie Amazonek
„Relaks”
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: zakładane cele zostały osiągnięte dzięki
wspieraniu osób po przebytej chorobie nowotworowej u części z nich nastąpiła poprawa kondycji
fizycznej i psychicznej. Dzięki prowadzonej działalności profilaktyki prozdrowotnej, wzrosła
świadomość korzystnego wpływu zdrowego stylu życia na stan zdrowia. Stowarzyszenie „Relaks”
zorganizowało 43 poniedziałkowe spotkania z Amazonkami. W okresie od 27 lutego
do 22 grudnia 2018 roku uczestniczyło w spotkaniach 1 168 osób, w 3 spośród spotkań
zorganizowanych w siedzibie Stowarzyszenia uczestniczyli lekarze specjaliści, prowadzący
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prelekcje. Dwa razy w tygodniu prowadzona była rehabilitacja fizyczna, tj. gimnastyka
w Przychodniach GZLA Bielszowice i GZLA Polska-Wirek, w których uczestniczyło 557 Amazonek.
Raz w tygodniu odbyły się zajęcia na basenie „Aquadromu”, w których wzięło udział 320 osób.
Podczas dnia otwartego 20 kobiet zostało poddanych badaniu piersi przez lekarza chirurga.
Ochotniczki ze Stowarzyszenia odwiedziły w szpitalu 12 pacjentek po amputacji piersi, a do grona
nowych Amazonek przyjęto 10 kobiet.
16) Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda
Śląska (C3K4).
Cel projektu: stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do optymalnego rozwoju poprzez
realizację różnego rodzaju zajęć. Cel został zrealizowany.
Adresat: osoby niepełnosprawne z terenu miasta.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: stworzono osobom niepełnosprawnym warunki
do optymalnego rozwoju poprzez prowadzenie zajęć głównie ruchowych. Nastąpiła poprawa
funkcjonowania tych osób w codziennym życiu, pogłębiono więzi koleżeńskie i międzyludzkie.
Pobudzono aktywność osób niepełnosprawnych. Nastąpiło wyciszenie emocji Podopieczni
otrzymali możliwość czerpania bodźców terapeutycznych poprzez interakcję ze specjalnie
przygotowanymi do tego celu zwierzętami. Łącznie w zajęciach wzięło udział 130 osób.
W przypadku Ośrodka NSJ projekt był realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku.
Stowarzyszenie „Nadzieja” skierowało swój projekt do 10 osób niepełnosprawnych. Odbyły się
również zajęcia z hipoterapii.
17) Wieloaspektowa opieka nad dzieckiem z zaburzeniami mowy, głuchym, niedosłyszącym,
niedowidzącym i niewidomym (C3K4).
Cel projektu: pełna integracja dzieci niepełnosprawnych (z zaburzeniami mowy, niesłyszących,
niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących) w szkole masowej w oparciu o kompleksową
opiekę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Cel został osiągnięty.
Adresat: uczniowie, dzieci z zaburzeniami mowy, niedosłyszące, niedowidzące, rodzice
i nauczyciele.
Realizator projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
Diagnoza i orzecznictwo w zakresie dziecka głuchego i słabosłyszącego

79 osób

Diagnoza i orzecznictwo dziecka niedowidzącego i niewidomego

33 osoby

Diagnoza zaburzeń mowy

511 osób

Przesiewowe badanie słuchu platformą do badania zmysłów

832 osoby

Przesiewowe badanie wzroku platformą do badania zmysłów

888 osób

Przesiewowe badanie mowy platformą do badania zmysłów

118 osób

Łącznie objęto diagnostyką specjalistyczną liczną grupę dzieci
i młodzieży z terenu miasta Ruda Śląska

2 461 osób
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Chcąc efektywnie oddziaływać na prawidłowy rozwój dziecka niepełnosprawnego poprzez
dopasowanie do jego możliwości form wychowania i przekazywania treści dydaktycznych,
konieczna jest wieloaspektowa pomoc płynąca z wszystkich środowisk życia dziecka. Dotyczy
to domu rodzinnego, placówek oświatowych, a także grup rówieśniczych. Dlatego tak istotna jest
wielopłaszczyznowa, a przede wszystkim skoordynowana integracja dziecka.
W tym celu konieczne jest zorganizowanie i wspieranie pomocy dla dziecka niepełnosprawnego
w różnych środowiskach: rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym.
18) System wczesnego wspomagania rozwoju (C3K4).
Cel projektu: kwalifikacja i objęcie oddziaływaniem terapeutycznym dzieci z grupy
zwiększonego ryzyka od momentu zdiagnozowania deficytu rozwojowego, zapobieganie
nawarstwiającym się z biegiem lat zaburzeniom zachowania i trudnościom wychowawczym,
zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych
dziecka został osiągnięty.
Adresaci projektu: dzieci z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju, ich rodziny i opiekunowie;
Realizatorzy projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej, ul Chrobrego
6 oraz Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych im Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej, ul. Sygietyńskiego 6.
Specjaliści pracujący w zespole to: psycholog, pedagog, logopedzi, terapeuci SI, terapii
behawioralnej,

terapii

ręki,

terapii

pedagogicznej,

rehabilitanci,

fizjoterapeuci,

surdopedagodzy, tyflopedagodzy, dogoterapeuta.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Rudzie Śląskiej udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów
rozwojowych ich dzieci. W roku 2018 odbyło się 567 konsultacji psychologiczno – pedagogiczno –
logopedycznych dla dzieci do 3 roku życia oraz 967 konsultacji dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Poradnia wydała 111 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Rodzicom wskazano
placówki, które zapewniają optymalne warunki do realizacji oddziaływań terapeutycznych,
adekwatne do potrzeb ich dziecka. Od stycznia do sierpnia 2018 z zajęć wczesnego wspomagania
rozwoju korzystało 15 dzieci, od września do grudnia z zajęć WWR korzystało 13 dzieci. Łącznie
w roku 2018 odbyło się 726 zajęć terapeutycznych. W połowie kwietnia 2018 r. rozpoczęto organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla 13 dzieci oraz organizację dodatkowych
usług terapeutycznych dla 18 dzieci. Sukcesywnie zwiększano zarówno ofertę zajęć dla dzieci,
jak i liczbę beneficjentów programu. W grudniu 2018 r. z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
korzystało 15 dzieci, a z dodatkowych usług terapeutycznych 67 dzieci. W zależności od potrzeb
poszczególne dzieci korzystały z od 1 do 4 różnych form pomocy organizowanych w ramach
programu. Łącznie zrealizowano 2 221,5 godzin zajęć z 2 860 przewidzianych do realizacji w 2018
roku. Realizowano następujące formy terapii:
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Lp.

Liczba dzieci korzystających
z programu „Za Życiem”
objętych daną formą terapii
w 2018 roku

Forma terapii

1

Terapia pedagogiczna

12

2

Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna

27

3

Rehabilitacja ruchowa

18

4

Terapia integracji sensorycznej

21

5

Terapia ręki

23

6

dogoterapia

8

7

muzykoterapia

5

8

Trening umiejętności społecznych i samoobsługi

4

9

Zajęcia z psychologiem

8

Do realizacji programu w 2018 roku zatrudniono łącznie 33 terapeutów. W zakresie współpracy
z placówkami podpisano porozumienie z Ośrodkiem Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych
w Rudzie Śląskiej. Zapewniło ono możliwość realizacji rehabilitacji ruchowej oraz terapii
pedagogicznej na terenie w/w placówki dla najbardziej potrzebujących dzieci. Kolejne
porozumienie zawarto z SP nr 12 Specjalną w Rudzie Śląskiej (przedszkole i szkoła dla dzieci
z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego, znacznego i głębokiego
stopnia). W okresie od września do grudnia 2018 dodatkową formą pomocy terapeutycznej objęto
najbardziej

potrzebujące

dzieci

objęte

wychowaniem

przedszkolnym

lub

wczesnym

wspomaganiem rozwoju z w/w placówki. W ramach działań promocyjno – informacyjnych
przygotowano i rozkolportowano plakaty informacyjne dotyczące WOKRO we wszystkich
placówkach realizujących wczesne wspomaganie na terenie miasta. Ponadto zamieszono
informacje na stronie internetowej Poradni o działalności ośrodka, bazie i ofercie placówek
realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.
Zorganizowano na terenie Poradni dwa spotkania z dyrektorami placówek realizujących wczesne
wspomaganie rozwoju w mieście Ruda Śląska. Podczas pierwszego spotkania zapoznano
dyrektorów z założeniami programu „Za życiem” oraz rolą i zadaniami wiodącego ośrodka
koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Drugie spotkanie dotyczyło opracowania form
dalszej współpracy.
Placówki oświatowe przekazują okresowo dane dotyczące realizacji wczesnego wspomagania
rozwoju oraz swoich zasobów i możliwości w zakresie organizacji wczesnego wspomagania
rozwoju.
19) Dzień Wiedzy o Autyzmie w ramach Światowego Dnia Autyzmu (C5K8).
Cel projektu: propagowanie wiedzy na temat autyzmu, wsparcie i psychoedukacja rodziców,
integracja środowiska szkolnego z uczniami autystycznymi, promocja osiągnięć uczniów
dotkniętych autyzmem. Cel został osiągnięty.
Adresat: rodzice dzieci autystycznych, nauczyciele, uczniowie SP nr 12 Specjalnej
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Realizatorzy projektu: szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej,
ul. Sygietyńskiego 6.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: uroczystość odbyła się w kwietniu 2018 r.
w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej. Przygotowano
prelekcję na temat autyzmu oraz projekcję filmu, występy artystyczne dzieci, warsztaty dla
rodziców dotyczące integracji sensorycznej oraz występ Magika dla uczniów szkoły. W projekcie
uczestniczyło ok. 100 osób.
20) Festiwal „Jesienne klimaty” (C5K8).
Cele projektu: zaprezentowanie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, wymiana
doświadczeń, integracja ze środowiskiem, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań osób
niepełnosprawnych, przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością. Wszystkie cele
zostały zrealizowane.
Adresat: dzieci i młodzież uczęszczające do placówek dla osób niepełnosprawnych z terenu
miasta Ruda Śląska i miast ościennych.
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.
Etapy realizacji projektu: Festiwal „Jesienne Klimaty” odbył się 30.10.2018 r. w Miejskim
Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności
w czterech kategoriach: teatralnej, muzycznej, tanecznej i plastycznej. Na zakończenie
Festiwalu wręczono dyplomy i nagrody.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: w Festiwalu wzięły udział dzieci i młodzież,
uczęszczające do placówek dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Ruda Śląska i miast
ościennych - 100 uczestników.
21) Jasełka integracyjne (C5K8).
Cel projektu: kultywowanie tradycji wystawiania jasełek , integracja dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej

i

pełnosprawnych

uczniów

szkół,

umożliwienie

zaprezentowania

przez uczniów swoich umiejętności oraz przygotowanie przedstawienia jasełek integracyjnych.
Cel został zrealizowany.
Adresat: uczestnicy przedstawienia, ich rodziny oraz zaproszeni uczniowie szkół, zaproszeni
goście, publiczność.
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im św. Łukasza w Rudzie Śląskiej,
Przedszkole nr 30, Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 14,
Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół
Publicznych ”Don Bosko”.
Założenia merytoryczne: integracja poprzez przygotowania, napisanie lub wybór scenariusza
przedstawienia, udział w próbach, wspólne przygotowanie strojów i dekoracji. Przedstawienie
jasełek na scenie MDK w Bielszowicach.
Planowane efekty, wskaźniki realizacji działań: Zainteresowanie i zaangażowanie dzieci
i młodzieży z rudzkich szkół, w liczbie około 50 osób, w przygotowanie przedstawienia.
Przedstawienie na scenie MDK w Bielszowicach, widzów około 250.

277

22) Integracja „Wspólnie poznajemy świat” (C5K8).
Cele projektu: wszechstronny rozwój i przygotowanie do codziennego życia, kształtowanie
tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych, wspieranie
we wszystkich sferach rozwojowych, indywidualizacja potrzeb i możliwości każdego dziecka,
integracja ze środowiskiem lokalnym, nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami do których
uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Cele zostały w pełni osiągnięte.
Adresat: nauczyciele i dzieci niepełnosprawne Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami
Integracyjnymi oraz specjaliści i dzieci z Ośrodka Adaptacyjnego Rudzie Śląskiej.
Realizatorzy projektu: nauczyciele-specjaliści Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami
Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej oraz specjaliści i dzieci z Ośrodka Adaptacyjnego Rudzie
Śląskiej.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: dostrzeganie potrzeb edukacyjnych dziecka
z niepełnosprawnością, pełniejsza stymulacja rozwoju, aktywności i samodzielności dziecka
niepełnosprawnego poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy, zwiększenie świadomości
i wiedzy na temat autyzm i niepełnosprawności, rozwinięcie wiedzy na temat sposobu
nawiązywania prawidłowej relacji pomiędzy dziećmi i ich rodziców, integracja dzieci
uczęszczających do różnych placówek. W ramach projektu odbyło się 7 spotkań, brało w nich
udział 30 dzieci.
23) Konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnością – „Świąteczne inspiracje” (C5K8).
Cele projektu: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci, rozbudzanie
zainteresowań tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości oraz umiejętności
dostrzegania wartości estetycznych, upowszechnianie twórczych osiągnięć dzieci, integracja
dzieci uczęszczających do różnych placówek. Cele zostały w pełni osiągnięte.
Adresat: dzieci niepełnosprawne rudzkich placówek oświatowych.
Realizatorzy projektu: nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: nawiązanie współpracy między placówkami
realizującymi kształcenie specjalne, integracja dzieci podczas uroczystego zakończenia
konkursu, wzbudzenie zainteresowania tematyką Świąt Bożego Narodzenia, wzbogacenie wiedzy
dzieci na temat Świąt Bożego Narodzenia, stworzenie dzieciom możliwości doświadczenia
działania twórczego z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. W projekcie brało
udział 13 dzieci.
24) Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza
w Rudzie Śląskiej (C5K8).
Cel projektu: utworzenie boiska, podjazdu dla autobusów i podjazdu dla wózków w ramach
Likwidacji barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza
w Rudzie Śląskiej. Cel projektu nie został zrealizowany. Projekt zakładał osiągnięcie celu
w postaci zagospodarowania terenu przyległego do szkoły wraz z wielofunkcyjnym boiskiem
i placem manewrowym dla autobusów szkolnych do 2019 roku.
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Adresaci: uczniowie, absolwenci, rodzice i przyjaciele SP nr 12 Specjalnej im. Św. Łukasza
w Rudzie Śląskiej.
Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: w porozumieniu z Radą Rodziców i dzięki
realizacji grantu w wysokości 10 000,00 zł, ukształtowano teren w sposób pozwalający na jazdę
na sankach, wybrukowano podbudowę i zainstalowano altankę umożliwiającą prowadzenie zajęć
w plenerze. Projekt utworzenia boiska został wpisany na listę potrzeb Wydziału Oświaty
i oczekuje na realizację.
25) Ogród sensoryczny (C5K8).
Cel projektu: cel projektu został zrealizowany. W roku 2018 w ogrodzie przez cały rok
kontynuowane były różnorodne zajęcia dla uczniów. W zależności od możliwości uczniów
polegały one na biernym lub czynnym uczestnictwie w zajęciach hortiterapii. Uczniowie
przebywali w ogrodzie, rozwijali swoje zmysły słuchu, węchu, smaku i zapachu, poznawali kolory,
kształty i faktury roślin, wiosną przygotowywali sadzonki roślin, później je sadzili i pielęgnowali,
odchwaszczali ogród i dosadzali nowe rośliny, korzystali z dojrzewających owoców i spożywali je
w różnej postaci świeżej lub samodzielnie przetworzonej w pracowni gospodarstwa domowego.
W ogrodzie powstało doświadczalne poletko łąki kwietnej założonej przez naszych uczniów pod
opieką pracownika Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Prowadzone były akcje
przyrodnicze: Święto Drzewa, Budowa domków dla owadów, Tydzień Ogrodu Sensorycznego,
Muzyka w ogrodzie, Festyn rodzinny, projekt grantowy. W ramach tych akcji ogród był
udostępniony różnym placówkom i mieszkańcom miasta oraz miast ościennych.
Adresat: SP 12 Specjalna im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej, podopieczni innych placówek,
mieszkańcy
Realizatorzy: nauczyciele i uczniowie szkoły, pracownicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: w projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie,
ich rodzice i pracownicy szkoły oraz uczniowie szkoły specjalnej z Zabrza, dzieci z przedszkoli
integracyjnych z Rudy Śląskiej, zapraszani goście, pracownicy Poradni Psychologicznopedagogicznej z naszego miasta. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu jest trudna
do ustalenia. Posadzono nowe rośliny, powstały domki dla owadów, pozyskano środki na budowę
altanki ogrodowej.
W miesiącach marzec - maj realizowano na terenie Ogrodu projekt „ Razem dla przyrody”, który
wygrał ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Fundację Nasza Ziemia w Warszawie. Kwota
dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł. W projekt byli zaangażowani uczniowie szkoły oraz
okoliczni mieszkańcy.
26) Organizacja wyjazdu dla uczniów i absolwentów SP nr 12 Specjalnej w konwencji obozu
harcerskiego (C5K8) - Organizacja wyjazdu dla uczniów i absolwentów SP nr 12 w konwencji
obozu harcerskiego C5K8.
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Cel

projektu:

integracja

ze

środowiskiem

osób

pełnosprawnych,

uspołecznianie

i usamodzielnianie uczniów SP nr 12 i absolwentów w konwencji obozu harcerskiego. Cel został
osiągnięty.
Adresat: uczniowie i absolwenci SP nr 12 z niepełnosprawnością intelektualną oraz pełnosprawni
uczniowie rudzkich szkół masowych.
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna, Hufiec ZHP Chorzów i Chorągiew
Śląska w Katowicach.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: obóz odbył się zgodnie z planem, w ramach
obozu odbywały się stałe zaplanowane rywalizacje obejmujące czystość, samodzielność, zasady
poruszanie się w terenie, elementy samarytanki itp. Ponadto odbyło się spotkanie z miejscową
Policją oraz Strażą Pożarną i Sanepidem, celem edukacji uczestników (21 osób) i kadry (5 osób).
27) Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej (C5K8).
Cel projektu: integracja ze środowiskiem lokalnym, integracja środowiska rodzin osób
niepełnosprawnych, wdrażanie sportowego stylu życia u osób niepełnosprawnych. Cel został
osiągnięty.
Adresaci: uczniowie, absolwenci, rodzice i przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej
im Świętego Łukasza w Rudzie Śląskiej
Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. Świętego Łukasza w Rudzie Śląskiej.
Osiągnięte

efekty,

wskaźniki

realizacji

działań:

integracja

uczniów

i

rodziców

ze środowiskiem lokalnym. W Pochodzie Godności uczestniczyło około 200 osób (uczniów,
rodziców, gości, nauczycieli oraz opiekunów).
28) Organizacja Obchodów Dnia Zespołu Downa (C5K8).
Cel projektu: integracja rodzin uczniów z Zespołem Downa – dzieci, rodziców, nauczycieli,
absolwentów i przedszkolaków z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkoła Podstawowa nr 12
Specjalna im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej. Możliwość spotkania rodziców małych dzieci
i rodziców osób dorosłych z zespołem Downa – wymiana doświadczeń. Cele zostały zrealizowane.
Adresat: rodziny uczniów, absolwentów, przedszkolaków i uczestników Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.
Realizatorzy projektu: nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: impreza zgromadziła około 70 osób, rodziców,
absolwentów i uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.
29) Organizacja imprezy integracyjnej „Święty Łukasz kolęduje” (C5K8).
Cel projektu: integracja środowiska uczniów – dzieci, rodziców, nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej oraz przedszkolaków z Oddziałów
Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Rudzie Śląskiej. Wspólne kolędowanie,
obejrzenie występów dzieci, poczęstunek. Rozmowy na bieżące tematy. Cel imprezy został
zrealizowany.
Adresat: rodziny uczniów i przedszkolaków uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 12.
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Realizatorzy projektu: nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej oraz dzieci
z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: impreza zgromadziła około 50 osób, rodziców
i uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.
30) Międzyszkolny konkurs „Savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych” (C5K8).
Cele projektu: uwrażliwienie dzieci na problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami,
przybliżenie uczniom idei integracji osób niepełnosprawnych. Cel projektu został zrealizowany.
Adresat: uczniowie klas 4 – 6 rudzkich szkół podstawowych.
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 21.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: wykształcenie właściwego zachowania wobec
osób niepełnosprawnych w sytuacjach codziennych, uwrażliwienie młodych ludzi na sytuację
osób niepełnosprawnych, powstanie komiksu na temat przestrzegania zasad savoir – vivre’u
wobec osób niepełnosprawnych w sytuacjach codziennych. Do konkursu nadesłano 20 prac
konkursowych z czterech rudzkich szkół podstawowych (SP21, SP25, SP18, SP27). Nagrodzono
trzy prace.
31) „Żyjmy zdrowo” (C5K8)
W 2018 r. projekt nie był realizowany. Projekt będzie kontynuowany w 2019 r.
32) Obchody Światowego Dnia Autyzmu (C5K8).
Cele projektu: propagowanie wiedzy na temat autyzmu, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin, integracja dzieci i młodzieży z osobami
autystycznymi, tworzenie warunków do optymalnego rozwoju osób dotkniętych autyzmem.
Wszystkie zaplanowane cele zostały osiągnięte.
Adresat: uczniowie oraz dzieci oddziałów przedszkolnych SP nr 35, rodzice, nauczyciele.
Realizatorzy projektu: Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych W Rudzie Śląskiej.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: wydarzenie spowodowało większe zwrócenie
uwagi na problemy osób dotkniętych autyzmem, umożliwiło podniesienie świadomości na temat
autyzmu, przełamało bariery, co spowodowało zwiększenie tolerancji i szacunku wobec osób
dotkniętych autyzmem. W światowym dniu autyzmu uczestniczyło 32 nauczycieli, 81 uczniów
SP nr 35, 11 przedszkolaków, 10 rodziców.
33) Sprawni – niepełnosprawni budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej – (C5K8).
Cele projektu: dostosowanie warunków nauki do niepełnosprawności uczniów, rozwinięcie oferty
rehabilitacji dla uczniów niepełnosprawnych, wykorzystanie obiektu sportowego do promowania
kultury fizycznej wśród mieszkańców dzielnicy, upowszechnianie uczestnictwa w kulturze
fizycznej. Cele nie zostały jeszcze osiągnięte. Projekt jest w trakcie realizacji.
Adresat: uczniowie niepełnosprawni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych
w Rudzie Śląskiej oraz społeczność lokalna dzielnicy Ruda.
Realizatorzy projektu: Miasto Ruda Śląska/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych
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Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu
oraz uzyskanie zgody na budowę.
34) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (C6K2).
Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających
bez pracy w mieście Ruda Śląska. Cel został osiągnięty.
Adresat: 389 osób bezrobotnych (263 kobiety i 126 mężczyzn), spełniających łącznie niżej
wskazane kryteria kwalifikowalności:
− osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej,
− posiadające I lub II profil pomocy,
− w wieku 18-29 lat,
− spełniające warunki znajdujące się w definicji NEET.
Wśród uczestników były osoby niepełnosprawne oraz długotrwale bezrobotne.
Realizatorzy projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
−

liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
w programie – 389 osób (263k/126m),

−

liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 108 (70k/38m),

−

liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 15 (12
kobiet i 3 mężczyzn).

35) Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rudzie Śląskiej (C6K2).
Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających
bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej jako bezrobotni.
Cel został osiągnięty.
Adresat: 212 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie
Śląskiej powyżej 30 roku życia, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu
art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
− osoby powyżej 50 roku życia,
− kobiety,
− osoby niepełnosprawne,
− osoby długotrwale bezrobotne.
Realizatorzy projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań:
−

objęcie wsparciem 212 osób bezrobotnych,

−

objęcie wsparciem 82 osób długotrwale bezrobotnych,

−

objęcie wsparciem 27 osób bezrobotnych z niepełno sprawnościami,

−

objęcie wsparciem 28 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

−

objęcie wsparciem 136 osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach,
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−

51 osób otrzymało bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej,

−

utworzenie 51 nowych miejsc pracy w związku z otrzymaniem środków na podjęcie
działalności gospodarczej.

36) Sport osób niepełnosprawnych C9K2.
Cel projektu: upowszechnianie sportu i podnoszenie sprawności fizycznej wśród osób
niepełnosprawnych, udział we współzawodnictwie sportowym (organizacja olimpiady). Cele
projektu zostały osiągnięte.
Adresat: osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież, osoby dorosłe.
Realizatorzy projektu: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Partnerzy: Instytucje, ośrodki wsparcia, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe z terenu
Rudy Śląskiej i Borowej Wsi, nauczyciele, wolontariusze.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: W projekcie uczestniczyło ok. 300 zawodników
z 11 ośrodków wsparcia i placówek oświatowych z terenu Rudy Śląskiej i Borowej Wsi oraz około
40 opiekunów.
37) Finansowe

wsparcie

imprez

sportowych,

kulturalnych,

turystycznych

i

rekreacyjnych

organizowanych dla osób niepełnosprawnych C9K2.
Cel

projektu:

pomoc

stowarzyszeniom

i

instytucjom,

działającym

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych, w organizacji: wycieczek, rajdów, obozów, zlotów, letniego i zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych form turystyczno – wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych i integracyjnych został osiągnięty.
Adresat: osoby niepełnosprawne z terenu Rudy Śląskiej
Realizator: Wydział Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta. Realizator wyłaniany w drodze
otwartego konkursu ofert.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji zadań: wdrożenie do aktywności sportowej i rozwinięcie
indywidualnych zainteresowań sportowych, popularyzacja wśród osób niepełnosprawnych
różnych dyscyplin sportowych, poszerzenie kompetencji społecznych oraz poprawa kondycji
psychofizycznej. Kształtowanie wobec osób niepełnosprawnych właściwych postaw społecznych
i tym samym przeciwdziałanie ich dyskryminacji.
W wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia zadania publicznego na rzecz osób
niepełnosprawnych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wydział Kultury
i Kultury Fizycznej wspierał realizację następujących zadań publicznych na rzecz osób
niepełnosprawnych:
a)

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży: Olimpiady Specjalne Oddział Ruda Śląska,

b)

Organizacja zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym:
− Olimpiady Specjalne - XXV Regionalny Turniej Bowlingowy,
− Olimpiady Specjalne - XV Regionalny Turniej Halowej Piłki,
− Olimpiady Specjalne - XIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej,
− Olimpiady Specjalne - XVIII Regionalny Tenisa Stołowego,
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− Caritas Ośrodek Dla Niepełnosprawnych - XVIII Spartakiada Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, Olimpiada Radości.
W projekcie uczestniczyło ok. 370 uczestników.
38) Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych (C9K2).
Cele założone w projekcie zostały zrealizowane.
Adresat: Zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną Olimpiad Specjalnych Polska –Śląskie.
Realizatorzy projektu: Olimpiady Specjalne Polska Śląskie – Klub Olimpiad Specjalnych
„Łukaszki”, przy SP Nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: w turnieju uczestniczyło około 90 zawodników
Olimpiad Specjalnych z 20 Klubów Olimpiad Specjalnych z całego regionu województwa
śląskiego.
39) Turniej piłki nożnej Szkół Specjalnych Rudy Śląskiej i miast ościennych (C9K2).
Cele projektu: dbałość o własne zdrowie i zdrowie innych, propagowanie wśród młodzieży
zdrowego stylu życia, integrowanie uczniów różnych szkół i środowisk, rywalizacja uczniów
na zdrowych zasadach, stworzenie szansy występu na zawodach sportowych uczniów
z problemami motorycznymi. Wszystkie zaplanowane cele zostały zrealizowane.
Adresat: uczniowie i nauczyciele szkół specjalnych województwa śląskiego.
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna (Urszula Hojeńska, Dariusz Szymik,
Krzysztof Łukaszek).
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: pomysł realizacji tego typu imprezy spotkał się
z pozytywnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli szkół specjalnych
województwa śląskiego. Uczniowie bardzo starannie przygotowali się do występu w imprezie,
o czym świadczy wysoki poziom zawodów sportowych. W turnieju piłkarskim uczestniczyło
43 uczniów i 10 nauczycieli, którzy wzięli czynny udział zarówno w zmaganiach sportowych jak
zabawach towarzyszących. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych
edycjach, co świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu działania.
40) Olimpiada Zdrowia (C9K2).
Cele projektu: dbałość o własne zdrowie i zdrowie innych, propagowanie wśród młodzieży
zdrowego stylu życia, integrowanie uczniów różnych szkół i środowisk, sprawdzenie wiedzy
i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie zaplanowane cele zostały
zrealizowane.
Adresat: uczniowie i nauczyciele szkół specjalnych województwa śląskiego.
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: pomysł realizacji tego typu imprezy spotkał się
z pozytywnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli szkół specjalnych
województwa śląskiego. Uczniowie bardzo starannie przygotowali się do występu w imprezie
o czym świadczy wysoki poziom zawodów sportowych i konkursu wiedzy. W olimpiadzie zdrowia
uczestniczyło 46 uczniów i 10 nauczycieli, którzy wzięli czynny udział zarówno w zmaganiach
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sportowych jak i w teście wiedzy oraz zajęciach praktycznych. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć
uczestniczenia w kolejnych edycjach, co świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu działania.
41) Konkurs gwary śląskiej na wesoło (C9K2).
Cel projektu: rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań gwarą śląską, popularyzowanie
literatury w gwarze, ukazywanie piękna naszej śląskiej gwary, doskonalenie umiejętności
recytacji. Wszystkie zaplanowane cele zostały osiągnięte.
Adresat: uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice.
Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rudzie Śląskiej.
Osiągnięte efekty, wskaźniki realizacji działań: konkurs gwary śląskiej na wesoło wzbogacił
ogólną wiedzę na temat gwary przy sporej dawce humoru. W projekcie wzięło udział
9 uczestników reprezentowanych przez trzy szkoły oraz kibice. Impreza miała charakter
międzyszkolny i będzie kontynuowana w następnych latach.

3.

Realizacja usług opiekuńczych.
W roku 2018 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami

psychicznymi realizowane były przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej”. Podmiot ten
został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy
o pożytku publicznym i wolontariacie.
1)

Zadania własne - usługi opiekuńcze.
Usługi opiekuńcze udzielane są w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi przyznawane
są również osobom, które wymagają pomocy innych osób, natomiast rodzina jak również wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, jak również
zabezpieczają osoby w środowisku, obniżając koszty, związane z ewentualnym umieszczeniem
w domach pomocy społecznej.
Realizacja usług opiekuńczych w 2018 r.
Liczba osób objętych pomocą

295

Liczba zrealizowanych godzin

40 843

Koszt zrealizowanych usług
2)

720 878,96 zł

Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598 z późn. zmianami):
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Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w 2018 r.
Liczba osób objętych pomocą

80

Liczba zrealizowanych godzin

15 665,50

Koszt zrealizowanych w 2018 roku usług

302 695,54zł

Ponadto usługi opiekuńcze realizowane były przez inny powiat dla mieszkańców Miasta
Ruda Śląska, których opiekunem prawnym jest mieszkaniec Rudy Śląskiej. Usługami objęte
zostały 2 osoby zamieszkałe w Katowicach.

4.

Kierowanie do domów pomocy społecznej.
Osoby, dla których organizowana pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

jest niewystarczająca, kierowane są do domów pomocy społecznej odpowiedniego typu. Na terenie
miasta Ruda Śląska w roku 2018 funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej:
•

Dom Pomocy Społecznej „Senior”- miejska jednostka organizacyjna pomocy społecznej
z siedzibą: 41-704 Ruda Śląska, ul. Puszkina 7. Dom przeznaczony jest dla 180 osób przewlekle
somatycznie chorych. W 2018r. skorzystało 215 osób,

•

Dom Pomocy Społecznej „Św. Elżbieta” z siedzibą: 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 30. Dom
przeznaczony jest dla 90 osób w podeszłym wieku. W 2018r. skorzystało 128 osób,

•

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola
Boromeusza, dla osób przewlekle psychicznie chorych z siedzibą: 41-707 Ruda Śląska,
ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3. Dom przeznaczony jest dla 53 osób. W 2018 r. skorzystało
56 osób,

•

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola
Boromeusza dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie
z siedzibą: 41-707 Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego 43. Dom przeznaczony jest dla 48 osób.
W 2018 r. skorzystało 49 osób,

•

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z siedzibą: 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 103.
Dom przeznaczony jest dla 95 osób. W 2018r. skorzystało 98 osób.
W 2018 roku łączny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie

Miasta wyniósł: 12 923 870,70 zł. W tym z budżetu Miasta Ruda Śląska: 8 349 736,70 zł oraz
4 574 134,00 zł z budżetu Wojewody. W kwocie tej zawarty jest koszt utrzymania Domu Pomocy
Społecznej „Senior”, który nie jest ujęty w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet
Miasta Ruda Śląska: 4 871 333,52 zł, budżet Wojewody: 591 325,00 zł)
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Domy Pomocy Społecznej działające na terenie Miasta Ruda Śląska w 2018 r.
Liczba osób objętych pomocą we wszystkich dps,
działających na terenie Rudy Śląskiej w trakcie roku sprawozdawczego
Liczba osób umieszczonych w dps w roku sprawozdawczym
Liczba wniosków dps*

546
81
172

* Wśród złożonych wniosków o dps są wnioski osób spoza Rudy Śląskiej. Osoby oczekujące na dps z obawy
o swój stan zdrowia składają wnioski „na przyszłość”, nie zawsze są gotowe na pójcie do dps w momencie
uzyskania wolnego miejsca. Osoby wymagające zabezpieczenia w dps są umieszczane niezwłocznie.
Ze względu na brak na terenie naszego Miasta domów dla przewlekle psychicznie chorych
mężczyzn oraz dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, jak również w nagłych
przypadkach, konieczne jest kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do domów pomocy
społecznej funkcjonujących poza Rudą Śląską. Koszt utrzymania mieszkańców Miasta w domach
pomocy społecznej funkcjonujących poza Rudą Śląską wyniósł w 2018 roku 4 692 634,84 zł (niektóre
gminy nie posiadają na swoim terenie domów pomocy społecznej, dlatego wnioskują o umieszczenie
w naszych domach swoich mieszkańców, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie kosztów
utrzymania placówek przez miasto Ruda Śląska).
mieszkańcy Miasta objęci pomocą w Domach Pomocy Społecznej poza powiatem
w roku 2018
Liczba osób objętych pomocą

166

Liczba osób umieszczonych w dps w roku sprawozdawczym

15

Liczba osób oczekujących na dps

31

5.

Kierowanie do Dziennego Domu „Senior – Wigor”
Dzienny Dom „Senior- Wigor” z siedzibą w Nowym Bytomiu przeznaczony jest dla 60 osób

starszych i niepełnosprawnych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W 2018 r.
z usług Domu korzystały 72 osoby. Pensjonariusze ponoszą odpłatność za usługi, zgodnie z tabelą
odpłatności przyjętą uchwałą Rady Miasta.
Dla uczestników zajęć w Domu organizowane są zajęcia terapeutyczne, grupowe i indywidualne,
dostosowane do ich możliwości i zainteresowań tj. kinezyterapia, ćwiczenia grupowe o charakterze
ogólnousprawniającym i ogólnoregeneracyjnym, ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające, gry stolikowe
(karty, szachy, gry planszowe), konkursy, imprezy okolicznościowe, śpiew przy akompaniamencie,
nauka piosenek, spotkania urodzinowe oraz wycieczki.
Od 2000 roku przy Dziennym Domu funkcjonuje Klub Seniora. W 2018 roku do Klubu
uczęszczało 28 osób. Spotkania odbywały się w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 18.00. Odbyło
się 48 spotkań, w tym 6 spotkań wycieczkowych. Działalność Klubu ma na celu przede wszystkim
integrację ludzi samotnych.
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6.

Zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych
oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia.
Miasto Ruda Śląska w drodze otwartego konkursu ofert zleciło zadanie polegające

na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku
w ośrodku wsparcia – dziennym domu pobytu w Chorzowie. Z tej formy pomocy skorzystały
2 osoby niepełnosprawne – mieszkańcy Rudy Śląskiej, które ze względu na niepełnosprawność
wymagają specjalistycznego wsparcia, a placówki funkcjonujące na terenie Miasta nie zapewniają
opieki i rehabilitacji adekwatnej do stanu zdrowia i niepełnosprawności tych osób.
Liczba osób objętych pomocą: 2. Miesięczny koszt 1 osoby: 1 400,00 zł. Łączny koszt: 8 400,00 zł.

7.

Kierowanie do środowiskowych domów samopomocy.
Działalność Środowiskowych Domów Samopomocy finansowana jest ze środków wojewody.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Prowadzi swą działalność przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku,
w godz. od 7.00 do 15.00 (dotyczy SDS R-6), od 07.30 do 15.30 (dot. SDS R-1). Zajęcia w domu
organizowane są w grupach oraz indywidualnie. Dom zapewnia uczestnikom spożywanie śniadania
w ramach treningu kulinarnego oraz umożliwia spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach
zadania własnego gminy.
Głównym zadaniem placówki jest realizacja programu wspierająco – rehabilitacyjnego, mającego
służyć wszechstronnemu rozwojowi osób z zaburzeniami psychicznymi, na miarę ich możliwości
indywidualnych oraz przygotowaniu ich do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli kierować
własnym zachowaniem oraz aby mogli uczestniczyć w życiu społecznym.
Osoby korzystające z usług środowiskowego domu samopomocy ponoszą odpłatność za pobyt
w placówce w sytuacji, gdy dochód osoby kierowanej przekracza kwotę 300% kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej/kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie
o pomocy społecznej. Odpłatność za wyżywienie ustalana jest na poziomie stawki żywieniowej,
określonej zgodnie z kalkulacją obowiązujących cen towarów i usług.
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej – Halembie, ul. Kłodnicka 91,
Dom przeznaczony jest dla 43 osób. Posiada wyłącznie miejsca dziennego pobytu. W okresie
od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z pobytu dziennego skorzystało 51 osób. W drodze otwartego
konkursu ofert przekazano środki Wojewody w wysokości 774 286,40 zł.
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Wolności 30.
Dom przeznaczony jest dla 21 osób. W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z pobytu dziennego
skorzystały 22 osoby. W drodze otwartego konkursu ofert przekazano środki Wojewody w wysokości
417 094,70 zł.

8.

Kierowanie do mieszkań chronionych.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, przygotowującą (pod opieką specjalistów)

osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce
zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego
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funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Rodzaj i zakres wsparcia
świadczonego w mieszkaniach chronionych oraz warunki kierowania i pobytu określa rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie mieszkań chronionych oraz
uchwała Rady Miasta Ruda Śląska. Miejsce w mieszkaniu chronionym przyznawane jest w drodze
decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej lub innej
upoważnionej osoby;
1)

Mieszkania chronione dla seniorów. Na terenie Miasta funkcjonują 2 mieszkania chronione dla
osób starszych:
− Mieszkanie chronione w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda przy ul. Matejki zostało oddane
do użytku w listopadzie 1998 r. i przeznaczone jest dla 6 osób. W okresie od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. z mieszkania skorzystało 7 osób. Stan na 31.12.2018 r. to 6 osób.
− W grudniu 2007 r. do użytku zostało oddane mieszkanie chronione w Rudzie Śląskiej
w dzielnicy Ruda, znajdujące się w strukturach Ośrodka „Święta Elżbieta” w Rudzie Śląskiej,
przy ul. Wolności 30 (umowa użyczenia). Mieszkanie przeznaczone jest dla 3 osób. W okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z mieszkania skorzystały 3 osoby. Stan na 31.12.2018 r.
to 3 osoby.
Mieszkania pozbawione są barier architektonicznych. Mieszkańcy posiadają samodzielne
pokoje, a do ich dyspozycji oddano wspólną kuchnię oraz węzeł sanitarny. Kwalifikacja
do zamieszkania w mieszkaniu odbywa się po wnikliwej analizie sytuacji osoby ubiegającej się
o taką formę pomocy.
Wszyscy mieszkańcy korzystają z usług opiekuńczych, świadczonych przez osobny podmiot,
działający na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszelkie sprawy socjalne załatwia
pracownik socjalny dochodzący i sprawujący nadzór nad funkcjonowaniem mieszkań
i ich mieszkańców. Wsparcia psychologicznego udziela psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej.

2)

Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie mieszkań chronionych
wynika z obowiązku zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi różnych form opieki
i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku.
Wiele osób z zaburzeniami psychicznymi, które stały się klientami pomocy społecznej,
w związku z chorobą, utraciło własne mieszkanie lub mieszka w warunkach uniemożliwiających
rehabilitację. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby
w nim przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub
zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione stanowi formę wsparcia,
z której można korzystać do czasu uzyskania własnego mieszkania lub na stałe. Dzięki tej formie
pomocy osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą rozwijać umiejętności nabyte w toku
wcześniejszej rehabilitacji oraz kształtować poczucie pełnej odpowiedzialności za podejmowane
działania i decyzje.
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Wszelkie sprawy socjalne załatwia pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej dochodzący i sprawujący nadzór nad funkcjonowaniem mieszkań i ich mieszkańców.
Wsparcia psychologicznego udziela psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub Poradni Zdrowia Psychicznego. Ponadto osoby
przebywające w mieszkaniach objęte są pomocą w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania (zleceniobiorca
wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert). Osoby te mogą także korzystać z pobytu
dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy.
W 2018 roku w Rudzie Śląskiej funkcjonowały dwa mieszkania chronione dla osób
z zaburzeniami psychicznymi:
− w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Kłodnickiej (uruchomione w grudniu 2001 roku, dla 3 osób),
− w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Kłodnickiej (uruchomione w styczniu 2003 roku, dla 3 osób).
W roku 2018 z pomocy w formie skierowania do mieszkań chronionych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi skorzystało łącznie 7 osób, w tym: 3 kobiety oraz 4 mężczyzn.
Łączna ilość decyzji administracyjnych wydanych dla ww. zadań – 2 706.

9.

Usługi i pomoc świadczona z zaangażowaniem środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

udziela pomocy osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, działając na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.2046
z późniejszymi zmianami).
Przyznane powiatowi Ruda Śląska (algorytmem) środki finansowe w wysokości 3 103 834 zł,
uchwałą Rady Miasta zostały w 2018 r. zostały rozdzielone pomiędzy zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej. W trakcie roku Powiatowy Urząd Pracy zweryfikował swoje potrzeby
i zrezygnował z przyznanych środków. Z uwagi na powyższe, wszystkie środki zostały przeznaczone
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
Środki przyznane Miastu Ruda Śląska

3 103 834,00 zł

Rehabilitacja Zawodowa

0,00 zł

Rehabilitacja Społeczna:

3 103 834,00 zł

1) dofinansowanie do uczestnictwa w wtz
2) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych
3) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych
4) dofinansowanie do zaopatrzenia w środki pomocnicze,
przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny
5) dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych

2 157 480,00 zł
204 166,00 zł
200 000,00 zł
497 188,00 zł
45 000,00 zł
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1)

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.
Na terenie miasta Ruda Śląska działa prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej
Warsztat Terapii Zajęciowej, przeznaczony dla 130 uczestników. Na realizację zadania Rada
Miasta przeznaczyła ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
kwotę 2 157 480,00 zł, co stanowi 90 % pełnych kosztów działania warsztatu. Pozostałe 10 %
w wysokości 239 720,00 zł warsztat otrzymał z budżetu Miasta.
Ponadto, zgodnie z art.10b ust.1 ustawy o rehabilitacji powiat, którego mieszkańcy są
uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, zobowiązany jest
do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców. Powiat Ruda Śląska
ponosi koszty uczestnictwa swoich mieszkańców w warsztatach, działających w innych
powiatach. W roku 2018 na ten cel wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 7 376,00 zł,
stanowiące 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ dla 6 mieszkańców Miasta.

2)

Turnusy rehabilitacyjne.
Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą rehabilitacji społecznej, realizowaną
poprzez aktywną rehabilitację, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede
wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie
zainteresowań osób niepełnosprawnych. Pobyt na turnusie trwa 14 dni. Ośrodki organizujące
turnusy rozmieszczone są w całej Polsce i przyjmują chętnych przez cały rok.
Z uwagi na ograniczone środki PFRON, podjęto decyzję o przyznaniu środków na turnusy
rehabilitacyjne dzieciom, które nie uczestniczyły w turnusie w 2017 r. W 2018 r. z turnusu
rehabilitacyjnego skorzystało 95 dzieci z 86 opiekunami. Na ten cel wydatkowano kwotę
204 166 zł.

3)

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Na realizację zadania, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, przeznaczone zostały środki
w kwocie 200 000,00 zł. W 2018 r. zostały zawarte umowy o dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych z 14 osobami niepełnosprawnymi
na kwotę 204 663,11 zł. Wypłacono dofinansowanie 14 osobom niepełnosprawnym, w łącznej
wysokości 200 000 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczonej na likwidację barier wydatkowano
180 038,10 zł na bariery architektoniczne dla 7 osób, 18 249,40 zł na bariery techniczne dla
6 osób oraz na bariery w komunikowaniu się 1 712,50 zł dla 1 osoby.
W ramach likwidacji barier architektonicznych w roku sprawozdawczym dofinansowano:
budowę 1 podjazdu, zakup i montaż 2 platform (podnośników pionowych) oraz przystosowanie
4 łazienek poprzez m.in. montaż uchwytów w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych,
likwidację progów, wanien i budowę natrysków, montaż antypoślizgowych posadzek oraz
specjalistycznych sprzętów dostosowanych indywidualnie dla osób niepełnosprawnych.
W ramach likwidacji barier technicznych udzielono pomocy do zakupu 3 łóżek
rehabilitacyjnych dla osób obłożnie chorych, 1 podnośnika transportowo - kąpielowego,
nadajnika Phonak CROS II dla osoby niedosłyszącej i 1 czytaka. W ramach likwidacji barier
w komunikowaniu się dofinansowano zakup 1 tabletu z programem Mówik PRO.
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4)

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny.
Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie do zakupu przedmiotów
ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego tj. m.in. do aparatów
słuchowych,

obuwia

przeciwodleżynowych,

ortopedycznego,
protez,

wózków

systemów

FM.

inwalidzkich,
Warunkiem

materacy

otrzymania

i

poduszek

dofinansowania

do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych jest uzyskanie potwierdzenia
otrzymania

dofinansowania

z

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

i przedłożenia

faktury

za zakupiony przedmiot.
Uchwałą Rady Miasta na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 497 188,00 zł,
z czego dla dzieci niepełnosprawnych wykorzystana została kwota 143 830,50 zł.
Rodzaj środków pomocniczych
i przedmiotów ortopedycznych

Liczba
dofinansowanych
przedmiotów

Aparaty słuchowe

175

336 181,00 zł

6

36 670,00 zł

Pieluchomajtki

22 740

25 291,03 zł

Protezy, ortezy

33

33 455,00 zł

Wózki inwalidzkie

11

37 390,00 zł

Sprzęt rehabilitacyjny

0

0,00 zł

Obuwie ortopedyczne

28

3 950,50 zł

Środki pomocnicze i przedmioty
ortopedyczne pozostałe

12

21 356,67 zł

2

294,00 zł

582

1 021,80 zł

Pończochy kikutowe

0

0,00 zł

Materace p/odleżynowe

3

990,00 zł

12

561,50 zł

Systemy FM

Balkoniki i podpórki
Cewniki i worki stomijne

Soczewki
5)

Wydatkowane środki

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
W ramach rehabilitacji społecznej ze środków PFRON pomoc otrzymują również stowarzyszenia

działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które mogą otrzymać dofinansowanie do organizowania
imprez z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
W 2018 roku na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki przeznaczono
środki w kwocie 45 000 zł, z czego dla dzieci 3 052 zł. Stowarzyszenia działające na rzecz osób
niepełnosprawnych złożyły 31 wniosków na kwotę 167 672 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto
21 umów na łączną kwotę 45 000 zł. Wszystkie organizacje, które złożyły wnioski otrzymały
dofinansowanie dostosowane do posiadanych środków.
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10. Realizacja

pilotażowego

programu

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”.
W ramach programu realizowane są następujące zadania zawarte w dwóch modułach:
1)

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób
niepełnosprawnych. W ramach tego modułu realizowane są następujące obszary:
a)

obszar A– likwidacja bariery transportowej:
− zadanie nr 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
− zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat B.

b)

obszar B – likwidacja w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
− zadanie nr 1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania,
− zadanie nr 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

c)

obszar C–likwidacja barier w poruszaniu się:
− zadanie nr 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
− zadanie nr 2 -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
− zadanie nr 3 -pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne,
− zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

d)

obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej, tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

W Module I udzielono dofinansowania w ramach następujących obszarów:

Obszar

Zadanie

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
beneficjentów

Kwota
dofinansowania

A

Nr 1 pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego
samochodu

1

1

6 846,75 zł

A

Nr 2 pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy kat B

0

0

0,00 zł

B

Nr 1 pomoc w zakupie
specjalistycznego sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów

8

8

44 579,80 zł

B

Nr 2 dofinansowanie szkoleń
w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania

1

1

0,00 zł

C

Nr 2 - pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej

6

6

17 266,00 zł
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posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

2)

C

Nr 3 pomoc w zakupie protezy
kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania
techniczne

5

1 odmowa
4 umowy

67 121,85 zł

D

pomoc w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej,
tj. opłaty za pobyt dziecka osoby
niepełnosprawnej w żłobku lub
przedszkolu

18

10

10 330,16 zł

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
W 2018 roku Zarząd PFRON podjął decyzję o ograniczeniu programu i nierealizowaniu
jednego z zadań, tj. pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C
zadanie 1). Na realizację programu w roku sprawozdawczym Miasto poprzez działania MOPS
pozyskało środki w wysokości 277 284,80 zł, z czego na udzielenie pomocy beneficjentom
programu 260 938,46 zł. Pozostała kwota, zgodnie z umową, przeznaczona była na obsługę
realizacji zadania, promocję programu oraz jego ewaluację.
Wśród beneficjentów programu szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się Moduł II –
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym- w ciągu roku skorzystało z niego
31 osób, którym udzielono dofinansowania na kwotę 113 354,47 zł. Z uwagi na wprowadzone
przez Zarząd PFRON zmiany w realizacji Programu od 2016 r., zakończenie realizacji wypłat
w ramach Modułu II nastąpi po zakończeniu przez studentów semestru zimowego, tj. do dnia
5 kwietnia 2019 r.

11. Przewóz osób do domów pomocy społecznej.
W

okresie

od

01.01.2018 r.

do

31.12.2018 r.

zorganizowano

przewóz

dla

18

osób

do odpowiednich placówek, na łączną kwotę 8 335,58 zł.

12. Mieszkania dla osób niepełnosprawnych.
Oprócz wyżej omawianych mieszkań chronionych, Miasto w swoich zasobach posiada następujące
lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych:
− ul. Gen. Hallera 18/11, 18/12 i 18/13 oraz ul. Kazimierza 6/4, a także osiadający podjazd
bezpośrednio do lokalu przy ul. Zwycięstwa 5A/1,
Mieszkania potencjalnie dostępne dla osób niepełnosprawnych znajdują się w budynkach:
− parterowych: ul. Szczęść Boże 66, 68 – 68A, 70, 72, 74 – 74A i 76 (razem 48 lokali), ul. Stara 2525A-25B (razem 18 lokali) oraz w budynkach przy ul. Cynkowej 24, 26 i 28, ul. Wysoka 11, 13, 15,
17, 21 i 23 - w przypadku mieszkań zlokalizowanych na parterze,
− posiadających podjazd dla osób niepełnosprawnych do klatki schodowej: ul. Janasa 12,
ul. Bytomska 34, ul. Objazdowa 3A, ul. Szafranka 10 i 12 (dot. mieszkań usytuowanych na parterze
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tych budynków). Natomiast następujące budynki wyposażone są w windę wewnętrzną: ul. 1 Maja
316, 318, ul. Podlas 30.
Lokale mieszkalne z zasobu komunalnego przydzielane są mieszkańcom Rudy Śląskiej zgodnie
z zasadami ujętymi w uchwale nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.08.2014
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń
tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska z późn. zm.
Zasady zawarte w ww. uchwale dotyczą mieszkańców miasta chcących otrzymać lokal mieszkalny
od Gminy. W szczególnych przypadkach sprawy kierowane są do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję
Mieszkaniową, która wydaje opinie o zamianie na inny lokal: parter lub budynek z windą, zamianę
na lokal z c.o. lub dostosowany do osoby niepełnosprawnej lub opiniuje zasadność przyspieszenia
przydziału
rodziny.

lokalu

biorąc

pod

uwagę

niepełnosprawność

wnioskodawcy

lub

członka

jego

Ponadto osoba niepełnosprawna może brać udział w wykazach lokali mieszkalnych

na zasadach wynikających z powołanej powyżej uchwały i to ona decyduje, czy dany lokal przyjąć.
Osoba niepełnosprawna dokonująca niezbędnych udogodnień w mieszkaniu może skorzystać
z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w ramach funduszy PFRON-u.
W 2018 r. złożonych zostało 5 wniosków o zamianę urzędową lokalu mieszkalnego, które,
ze względu na niepełnosprawność wnioskodawców lub członków jego rodziny, zostały rozpatrzone
pozytywnie. Przedmiotowe wnioski dotyczyły zamiany obecnie najmowanego lokalu mieszkalnego
na lokal o wyższym standardzie (c.o.), na niższej kondygnacji, na większy od najmowanego lokalu.
Ponadto, w ramach zamiany urzędowej na rzecz osób niepełnosprawnych (zgodnie z ich
preferencjami), przydzielone zostały 3 lokale mieszkalne. Równocześnie, mając na uwadze opinie
Społecznej

Komisji

Mieszkaniowej,

w

drodze

przyspieszenia

osobom

niepełnosprawnym

przydzielonych zostało, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9 lokali mieszkalnych.

Rozdział 11
Realizacja zadań Smart City.
Smart City - inteligentne miasto – to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjnokomunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej
komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Miasto może być
traktowane jako "inteligentne", gdy podejmuje inwestycje w kapitał ludzki i społeczny oraz
infrastrukturę

komunikacyjną

w

celu

aktywnego

promowania

zrównoważonego

rozwoju

gospodarczego i wysokiej jakości życia, w tym mądrego gospodarowania zasobami naturalnymi,
przez partycypację obywatelską.
Smart City to środowisko przyjazne dla mieszkańców, dobrze zaplanowane i efektywnie
zarządzane poprzez udrożnienie wszelkich zasobów i kanałów informacyjnych oraz wypracowanie
umiejętności ich wykorzystania. Smart City realizuje ideę zrównoważonego rozwoju: poprawa jakości
życia przy efektywnym gospodarowaniu zasobami (m.in. energią, wodą).
Zakres „Smart City” w Rudzie Śląskiej obejmuje:
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1)

monitoring miejski,

2)

monitorowanie i prognozowanie stanu zanieczyszczenia:
− powietrza,
− wody,

3)

opomiarowanie i zarządzanie zużyciem:
− energii elektrycznej,
− energii cieplnej,
− wody,

4)

monitorowanie i prognozowanie poziomu hałasu,

5)

zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność miasta,

6)

oferty inwestycyjne miasta,

7)

planowane E-usługi (administracja),

8)

zarządzanie oświetleniem ulicznym,

9)

systemy GIS (ang. Geographic Information System - System Informacji Geograficznej).
Miasto jest w posiadaniu systemu wideo nadzoru wyposażonego w kamery z możliwością obróbki

obrazu (regulacja ostrości, zmiana ogniskowej kamery z możliwością zbliżenia obrazu). W roku 2018
rozbudowano system montując 6 kamer. Obecnie zainstalowane są 44 kamery umożliwiające
monitoring całodobowy terenu Miasta wraz z automatyczną rejestracją wykroczeń.
W 2018 roku został opracowany projekt monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska. Głównym
celem projektu było bezpieczeństwo mieszkańców Rudy Śląskiej oraz w oparciu o analizę narzędzi
wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miasta, jednostek i spółek miejskich, konieczność
podjęcia działań mających zmierzać do ich integracji poprzez osiągnięcie efektu synergii, korzyści
finansowych, ekonomicznych i społecznych.
Obecnie Ruda Śląska posiada system obsługi informacji przestrzennej - Publiczny System
Informacji Przestrzennej – PSIP. Dane przestrzenne mają fundamentalne znacznie dla zarządzania
Miastem, będąc informacją podkładową dla wielu rozwiązań Smart City.
System PSIP jest portalem dostępnym publicznie, jego zadaniem jest udostępnienie
jak największej ilości informacji przestrzennej związanej z miastem Ruda Śląska. System posiada
szereg modułów, które udostępniają publicznie dane z zasobów geodezyjnych miasta, które
na bieżąco są aktualizowane. Dodatkowo system umożliwia interakcję z użytkownikiem poprzez
możliwość zgłaszania problemów. Moduły systemu:
• Moduł ogólny - to podstawowy moduł informacyjny przeznaczony dla odbiorcy zewnętrznego.
W module tym, zgromadzone są najistotniejsze informacje dotyczące lokalizacji obiektów
użyteczności publicznej, tzw. POI (ang. Point of Interesting) takich jak: siedziby urzędów,
placówek pocztowych, oświatowych, jednostek służby zdrowia, służb utrzymania ładu i porządku
i innych.
• Moduł adresowy - umożliwia szybkie odnalezienie na mapie poszukiwanej lokalizacji poprzez
podanie jej adresu. Zaimplementowane w module słowniki ulic i numerów adresowych ułatwiają
podanie danych adresowych interesującej użytkownika lokalizacji.
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• Moduł ewidencji zabytków (zapewnia prezentację zabytków, zdjęć, opisów) - spełnia zarówno rolę
back-office, umożliwiając prowadzenie gminnej

ewidencji

zabytków

wraz

z obiegiem

korespondencji związanej z ochroną zabytków, ale umożliwia również prezentację zabytków Rudy
Śląskiej w sieci Internet wraz z możliwością publikowania zdjęć i innych dokumentów związanych
z danym zabytkiem.
• Zasoby mapowe (ortofotomapy, aktualne i historyczne, ewidencja budynków, mapa zasadnicza) dostępne w PSIP zarówno aktualne jak i archiwalne ortofotomapy, pozwalają prześledzić jak
na przestrzeni lat zmienia się nasze miasto.
• Planowanie przestrzenne - w module tym zgromadzone są zarówno informacje dotyczące aktualnie
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również dokumenty
źródłowe związane z obowiązującym planem (tekst uchwały, raster rysunku planu itp.).
• Moduł ofert inwestycyjnych - moduł ten przeznaczony jest do prezentowania aktualnych ofert
inwestycyjnych przygotowanych przez Miasto dla potencjalnych inwestorów. W połączeniu
z serwisem planów zagospodarowania przestrzennego, potencjalny inwestor „bez wychodzenia
z domu” może zapoznać się z ofertami inwestycyjnymi, ceną wywoławczą oraz terminem
przetargu, w formie raportu połączonego z mapą.
• Moduł stref cenności (umożliwia śledzenie zmian cen nieruchomości) - umożliwia między innymi
prześledzenie zmian cen nieruchomości w poszczególnych rejonach Miasta. Uśrednione ceny 1m2
poszczególnych

typów

nieruchomości,

prezentowane

dla

poszczególnych

obszarów

inwestycyjnych, mogą stanowić przedmiot wielu analiz.
• Moduł zgłoszeń (umożliwia zgłaszanie interwencji dotyczących ładu i porządku na terenie miasta,
awarii oświetlenia, awarii sieci przesyłowych, aktów wandalizmu, uszkodzeń nawierzchni
drogowej).
• Moduł administracji budowlanej - jest modułem wspierającym działanie administracji budowlanej
w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń
na budowę, zgłoszeń budowy czy też rozbiórek.
• Integracja z SEKAP - dzięki integracji z systemem elektronicznego obiegu dokumentów SEKAP,
pracownicy prowadzący postępowania administracyjne w tym zakresie, mają określony,
bezpośredni dostęp do wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną sprawą oraz mają
możliwość powiązania po stronie PSIP sprawy i występujących w danej sprawie dokumentów
z obiektami przestrzennymi np. działką ewidencyjną.
• Moduł rejestru nieruchomości – wbudowane w ten moduł procedury pozyskiwania danych
z systemu finansowo-księgowego, umożliwiają pracownikom odpowiedzialnym za gospodarowanie
zasobami nieruchomości miasta oraz Skarbu Państwa, generowanie raportów związanych
z opłatami za wieczyste użytkowanie bądź ustanowiony trwały zarząd na nieruchomościach.
• Wsparcie działania służb zarządzania kryzysowego: PSIP posiada również wbudowane aplikacje
wspierające działania służb zarządzania kryzysowego. Zastosowane w tych aplikacjach algorytmy,
pozwalają nie tylko na rejestrowanie zdarzeń kryzysowych ale również na modelowanie skutków
występujących zdarzeń, sporządzanie raportów i analiz, które w istotny sposób mogą przyczynić
się do sprawnego przeprowadzenia akcji ratowniczej.
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• Sprawne administrowanie i zarządzanie siecią dróg na terenie miasta (wideo rejestracja dróg) w ramach budowy PSIP, założono również ewidencję dróg i obiektów mostowych, agregując
w jednym systemie dane gromadzone do tej pory przy pomocy kilku różnych aplikacji.
Przeprowadzona wideo rejestracja dróg na terenie miasta, umożliwiła jednoznaczną identyfikację
wszystkich obiektów występujących w obszarze pasa drogowego poszczególnych ulic.
Dane z systemów informacji przestrzennej są niezbędne do wykorzystania w systemach Smart
City. Obecnie funkcjonalność systemu PSIP jest bardzo szeroka, System PSIP ze względu na swoją
szeroką funkcjonalność i dostępność dla mieszkańców powinien zostać elementem wiodącym, który
udostępni z jednej strony zasoby GIS dla pozostałych budowanych systemów Smart City, z drugiej zaś
strony pozwoli wyświetlać poprzez swoje zasoby mapowe i bazodanowe nowe dane oraz umożliwi
interakcję z użytkownikami.
Monitorowanie i utrzymanie jakości powietrza jest jednym z najważniejszych aspektów
zarządzania miastem. System zarządzania jakością powietrza w czasie rzeczywistym jest ważnym
elementem każdego Smart City. System monitorowania środowiska w mieście pozwala szybko i łatwo
wychwycić miejsca o szczególnie dużym zanieczyszczeniu oraz szybko i skutecznie reagować
odpowiednim służbom. Wykrycie rzeczywistego zanieczyszczenia miasta może poprawić usługi
i infrastrukturę miasta, aby zapobiec uszkodzeniom infrastruktury i chorobom mieszkańców.
Miasto posiada 15 sztuk urządzeń służących do oceny jakości powietrza, które zostały
zabudowane w 2018 r., na łączną kwotę 17 988,75 zł. Pomiary następują w różnych obszarach miasta.
Czujniki

laserowe

mierzą

stężenie

pyłu

zawieszonego

PM10

i

PM2,5

oraz

temperaturę

i wilgotność powietrza.
Projekty obejmujące zarządzanie oświetleniem miejskim oraz zarządzanie jakością oświetlenia
są w trakcie realizacji w ramach finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
W 2018 r. zabudowano 263 oprawy typu LED za łączną kwotę prawie 1,5 mln zł. Zarządzanie energią
jest jednym z ważnych elementów Smart City, dlatego zamontowane oprawy oświetleniowe
wyposażone są w autonomiczny, programowalny układ elektroniczny odpowiedzialny za regulację
mocy w godzinach nocnych (tj. między godziną 23 a 4). Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom Rudy Śląskiej, zamontowano 16 opraw LED z optyka specjalistyczną dedykowaną
przejściom dla pieszych. Obecnie są 52 punkty oświetleniowe przy przejściach dla pieszych.
Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO wymaga nieustannej
rozbudowy funkcjonalności systemów z uwagi na zmiany dokonywane w przepisach prawa a także
z powodu sygnalizowanych przez użytkowników potrzeb usprawnień, umożliwiających lepszą
organizację pracy, czy możliwych do uzyskania zestawień, które pozwolą na skuteczniejsze
zarządzanie miastem Ruda Śląska. Praca ta związana jest z ciągłą kontrolą poprawności działania
i dostosowywania możliwości oferowanych przez System do organizacji pracy w Urzędzie Miasta Ruda
Śląska w taki sposób, by możliwe było agregowanie danych oraz łączenie ich w logiczne zbiory w celu
efektywnego działania całego Systemu OTAGO.
Z uwagi na przystąpienie przez miasto Ruda Śląska do Programu upowszechniania płatności
bezgotówkowych w administracji publicznej konieczne stało się wdrożenie w podsystemie KASA
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integracji modułu z terminalami kart płatniczych. Zdecydowano się na pełną integrację tak, by system
kasowy oraz terminale płatnicze wysyłały do siebie komunikaty zgodnie z ustalonym protokołem
komunikacji. Wymagało to odpowiedniego skonfigurowania zarówno po stronie podsystemu KASA jak
i dostawcy kart płatniczych (takich jak: zdefiniowanie odpowiednich rachunków bankowych dla
poszczególnych opłat czy możliwości połączenia się odpowiedniego sprzętu).
Nowy sposób płatności za pomocą kart płatniczych w kasie wymagał również odpowiedniego
przygotowania podsystemu FKJB obsługiwanego przez Wydział Finansowo-Księgowy, aby możliwe było
nadzorowanie prawidłowości wpłacanych zbiorczych kwot przekazywanych przez bank, obsługujący
program płatności bezgotówkowych.
Wdrożono nowy sposób rejestrowania pozwów wysyłanych do sądów w celu wyegzekwowania
należnych Miastu zobowiązań. Biuro Prawne Urzędu Miasta ma dostęp do bieżącego stanu zaległości
zobowiązanych. Pozwy są rejestrowane w dedykowanych systemach windykacyjnych (w podsystemie
WOGRU należności z tytułu wieczystego użytkowania, w podsystemie WPBUD należności z tytułu
najmu lub dzierżawy itd.). Każdy kolejny etap windykacji jest rejestrowany w podsystemach,
co umożliwia sprawdzanie, na jakim etapie znajduje się dana sprawa. Taki sposób rejestrowania
pozwów pozwala na szybsze reagowanie, szybszą informację przekazywaną między wydziałami
i sprawniejszą kontrolę nad zobowiązaniami dłużników wobec Miasta Ruda Śląska.

Rozdział 12
Zadania z zakresu ochrony zabytków.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata
2015 - 2018.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018 został uchwalony
przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwałą nr PR.0007.171.2014 dnia 25 września 2014 roku
i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 października 2014 roku pod
pozycją 5058. Zgodnie z art. 87 ust 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. co 2 lata sporządzane są sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami. Do głównych założeń gminnego programu opieki nad zabytkami należy:
•

poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie miasta Ruda
Śląska,

•

popularyzacja wiedzy o zabytkach,

•

wzmocnienie roli zabytków w ramach budowania poczucia tożsamości z miastem.

Założenia te są realizowane poprzez ujęte w programie następujące kierunki działań:
− prowadzenie efektywnej polityki opieki nad zabytkami znajdującymi się w zasobie gminy
oraz podejmowanie skutecznych działań w ramach ochrony zabytków w mieście,
− przedsięwzięcia

wspierające

pozytywne

działania

właścicieli

i

użytkowników

obiektów

zabytkowych,
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− pozyskiwanie informacji na temat zabytków oraz ich upowszechnianie,
− budowanie atrakcyjnej oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu obiektów zabytkowych.
Do każdego z powyższych kierunków działań przyporządkowano konkretne zadania oraz
zaplanowano termin ich realizacji. Poniżej wymienione zostały zadania wraz z informacją o ich
realizacji:
1)

Opracowanie długofalowego, uwzględniającego kompleksowość działań, planu remontów
obiektów zabytkowych znajdujących się w zasobach komunalnych.
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków we współpracy z miejską spółką MPGM TBS
Sp. z o.o. przygotowało „Plan remontów obiektów zabytkowych znajdujących się w zasobach
komunalnych miasta Ruda Śląska na lata 2019 - 2026”. MPGM TBS jako zarządca nieruchomości
miejskich posiada pełną wiedzę o stanie technicznym i potrzebach remontowych zasobów
komunalnych, dlatego też wspólnie dokonano oceny wyników analizy stanu zachowania obiektów
należących do miasta Ruda Śląska i wskazano zabytki, których stan techniczny jest najmniej
zadowalający. Jednocześnie spośród tych obiektów wyznaczono takie, których wartość
architektoniczna jest najwyższa. W ten sposób utworzona została lista 12 obiektów, w których
prace remontowe powinny zostać wykonane w pierwszej kolejności.

2)

Starania o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie prac przy zabytkach. Zadanie to
realizowane jest stale i na bieżąco.
Wydział Inwestycji, realizujący większość zadań inwestycyjnych z obszaru miasta, stale
czyni starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację. W ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych miasto uzyskało dofinansowanie dla projektów takich jak np. Stacja
Biblioteka w budynku dworca kolejowego na Chebziu czy modernizacja osiedla Kaufhaus.
Otrzymano dofinansowanie projektów „Wirtualne Zabytki Rudy Śląskiej” oraz „Rekultywacja
i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów”.

3)

Nawiązywanie i pielęgnowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
sprawowaniem opieki nad zabytkami i popularyzacją dziedzictwa kulturowego.
Zadanie to realizowane jest stale i na bieżąco. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
współpracuje z następującymi organizacjami pozarządowymi:
− Stowarzyszenie Profortalicjum,
− Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca,
− Stowarzyszenie Prochownia 1910,
− Fundacja „Ślask Wczoraj i Dziś”,
− Mała Armia Grupa Śląsk.

4)

Regularne kontrolowanie stanu technicznego i stanu zachowania obiektów zabytkowych
na terenie Miasta.
Zadanie to realizowane jest stale i na bieżąco. Kontrole odbywają się każdorazowo w ramach
procedury wydawania przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków opinii, uzgodnień,
pozwoleń a także w związku z nadzorem i aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków. Odbywają
się także kontrole problemowe.
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5)

Udzielanie dotacji celowych z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zadanie to realizowane jest stale i na bieżąco. W roku 2018 przyznano 10 dotacji na łączną
kwotę 2,11 mln złotych przyznane dotacje zostały wykorzystane w wysokości 2,07 mln zł.

6)

Informowanie

właścicieli

i

administratorów

obiektów

zabytkowych

o

możliwościach

i zasadach uzyskiwania dotacji. Zadanie to realizowane jest stale i na bieżąco.
Od 2009 roku funkcjonuje strona internetowa www.mkzruda.pl, na której prezentowane są
wszelkie informacje o możliwościach i zasadach uzyskiwania dotacji konserwatorskich. Biuro
Miejskiego Konserwatora Zabytków wszystkich zainteresowanych informuje również pisemnie
oraz ustnie podczas spotkań z mieszkańcami i inwestorami.
7)

Opracowanie i kolportaż broszury zawierającej informacje na temat właściwych rozwiązań
konserwatorskich i budowlanych dla obiektów zabytkowych.
Opracowano i wydano w 2015 roku broszurę informacyjną, wyjaśniającą obowiązujące przepisy
prawa, zasady ochrony konserwatorskiej oraz opisy właściwych rozwiązań konserwatorskich i
budowlanych dla obiektów zabytkowych. Broszura kolportowana jest również stale wśród osób
kontaktujących się z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, w celu uzgodnień działań
inwestycyjnych w obiektach zabytkowych.

8)

Dokonano zmiany zasad udzielania dotacji konserwatorskich. Rada Miasta uchwaliła te zasady,
dzięki czemu od roku 2018 przyznawane są dotacje konserwatorskie, także dla obiektów
niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.

9)

Prowadzenie kwerend archiwalnych, mających na celu pozyskanie dokumentacji dla obiektów
zabytkowych, zlokalizowanych na terenie Miasta. Zadanie to realizowane jest stale i na bieżąco.
W związku z realizacją projektu „Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni
Orzegów”, w roku 2018 przeprowadzono kwerendy archiwalne w poszukiwaniu dokumentacji
dawnej Koksowni Orzegów.

10) Digitalizacja oraz publikacja w Internecie informacji o zabytkach. Zadanie to realizowane jest
stale i na bieżąco. Na stronach internetowych www.wirtualnaruda.pl oraz www.mkzruda.pl
opublikowano:
− decyzje o wpisie do rejestru zabytków,
− karty ewidencyjne zabytków (tzw. białe karty),
− 100 letnie archiwalne akta budowlane,
− wirtualne spacery oraz skany 3D obiektów zabytkowych wykonanych w ramach projektu
„Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej”.
11) Stworzenie szlaku turystycznego wykorzystującego obiekty fortyfikacyjne zlokalizowane
na terenie Miasta.
W ramach wykonanego na terenie miasta znakowania obiektów zabytkowych, oznakowano
także 5 schronów bojowych specjalnymi tabliczkami informacyjnymi. Na tablicach umieszczono
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współrzędne bunkrów sąsiednich, co stanowi ułatwienie w ich odszukaniu dla osób zwiedzających
te obiekty.
Na stronie internetowej www.wirtualnaruda.pl opublikowano pełną listę schronów bojowych
wraz z ich opisami, mapami i współrzędnymi geograficznymi, dzięki czemu osoby zainteresowane
mogą w łatwy sposób przemieszczać się po stworzonych w ten sposób szlakach turystycznych.
12) Stworzenie jednorodnego systemu oznakowania zabytków w mieście. Zadanie zrealizowane.
Stworzono system oznakowania zabytków, w ramach którego:
− oznakowano w terenie 135 obiektów,
− stworzono na ulicy Kubiny galerię wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską,
− wytyczono szlaki turystyczne,
− umieszczono na terenie miasta tablice z mapami i opisami dzielnic,
− stworzono stronę internetową www.wirtualnaruda.pl, na której umieszczono wszystkie
te informacje.
13) Stworzenie infrastruktury informacji przestrzennej o zabytkach. Zadanie zrealizowane.
Na stronach internetowych www.wirtualnaruda.pl oraz www.mkzruda.pl opublikowano:
− Gminną Ewidencję Zabytków - Gminny Program Ochrony Zabytków na lata 2015 – 2018,
− decyzje o wpisie do rejestru zabytków,
− karty ewidencyjne zabytków tzw. białe karty,
− wytyczne konserwatorskie,
− 100 - letnie archiwalne akta budowlane,
− informacje o historii miasta i obiektach zabytkowych.
Publikacja gwarantuje pełną transparentność i ogólną dostępność wymienionych dokumentów.

Rozdział 13
Działalność Muzeum Miejskiego (wizja, misja, cele).

1.

Misja.
Zarządzanie Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej oparte zostało

na założeniach statutowych, które podkreślają doniosłą rolę i znaczenie ochrony materialnego
i duchowego dziedzictwa kulturowego, gromadzenie dóbr kultury, popularyzację treści historycznych,
jak również tradycji dotyczącej Miasta i regionu.
Uwzględnienie powyższych wskaźników pozwala na wyodrębnienie szczegółowej misji Muzeum,
którą w pełni odzwierciedla hasło przewodnie Nowoczesne Muzeum w oparciu o projekt i scenariusz
nowej wystawy stałej „Czas to pieniądz”. Priorytetem są więc szeroko rozumiane działania
edukacyjne, których odbiorcami są mieszkańcy miasta Ruda Śląska, jak również okolicznych miast,
w tym w szczególności dzieci i młodzież, a także osoby starsze i aktywne zawodowo.
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Ważne miejsce w tych działaniach zajmuje praca kulturalno - oświatowa, stanowiąca jedną
z metod pracy z dziećmi, osobami starszymi i rodzinami w oparciu o programy „Śląskie dla Seniora –
Śląska Karka Seniora” i „Rudzką Kartę Rodziny 3+”.
2.

Wizja.
Doskonalenie działań, które dążą do zespolenia Muzeum ze środowiskiem miasta Ruda Śląska,

otwarcie się na szerokie propozycje mieszkańców dotyczące podejmowanych inicjatyw przez
instytucję, jak również dążenie do zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkańców.
Docelowo Muzeum czyni starania utworzenia przestrzeni opartej na wspólnych działaniach
artystów i odbiorców, a poprzez działania animacyjne stworzenie miejsca kontaktów o charakterze
ludycznym, towarzyskim oraz regularnego zdobywania i uzupełniania wiedzy, nie tylko historycznej.

3.

Cele.
Realizacja działań w zakresie gromadzenia, dokumentowania, zabezpieczania zbiorów Muzeum

oparta jest na wieloletnim doświadczeniu oraz podejmowaniu wyzwań związanych z nowoczesnymi
możliwościami digitalizacji zbiorów, a także upowszechniania wiedzy o historii i tradycjach Miasta
i regionu. Działalność programowa:
1)

gromadzenie i udostępnianie zbiorów w zakresie historii i etnografii;

2)

inwentaryzowanie,

katalogowanie

i

naukowe

opracowywanie

zgromadzonych

zbiorów

i materiałów dokumentacyjnych;
3)

wdrażanie nowoczesnych technik w zakresie digitalizacji zbiorów;

4)

przechowywanie

zgromadzonych

zabytków

w

warunkach

zapewniających

im

pełne

bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych;
5)

zabezpieczanie i konserwacja zabytków;

6)

organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie reprezentowanych w Muzeum
dyscyplin;

7)

organizowanie wystaw stałych i czasowych;

8)

prowadzenie działalności edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod
edukacyjnych, jak również uwzględnianie potrzeb poznawczych poszczególnych grup odbiorców:
przedszkolaków,

uczniów

szkół

podstawowych,

gimnazjów,

szkół

ponadgimnazjalnych,

studentów, kolekcjonerów, osób niepełnosprawnych i seniorów;
9)

udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;

10) opracowywanie i publikowanie katalogów zbiorów i wystaw, przewodników po wystawach,
wyników badań naukowych;
11)

wydawanie prac naukowych i popularnonaukowych w formie roczników, albumów itp.;

12) współpraca z instytucjami realizującymi podobne cele i zadania, związane z ochroną dziedzictwa
kulturowego;
13) współpraca

ze

szkołami

wyższymi

w

zakresie

podejmowanych

działań

edukacyjnych

i naukowo – badawczych;
14) prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum oraz muzealnictwa,
udostępnianie jej zbiorów w czytelni.
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4.

Administrowanie powierzonym majątkiem.
Muzeum przeprowadza prace remontowo - konserwatorskich w budynku Muzeum i na podwórzu

muzealnym, prowadzi odpowiednią politykę kadrową, a także podnosi kwalifikacje pracowników,
w celu właściwej realizacji podejmowanych zadań przez Muzeum. Ponadto współpracuje z Wydziałem
Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska przy remoncie Muzeum, dbając o kontynuację remontu
w oparciu o przygotowany projekt koncepcyjny i wykonawczy szczegółowej aranżacji plastycznej
wystawy stałej „Czas to pieniądz”.

5.

Sprawozdanie z działalności Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie
Śląskiej w 2018 roku.
W 2018 roku Muzeum Miejskie odwiedziło 4 511 osób. W ciągu roku zorganizowano 9 wystaw

czasowych:
− 01.01.2018 r. – 04.02.2018 r. – XXI Śląska Szopka Bożonarodzeniowa,
− 22.02.2018 r. – 25.03.2018 r. – Rudzianie z pasją (wystawa modeli z zapałek Janusza Urbańskiego
i kolekcji numizmatów Stanisława Mazura),
− 20.03.2018 r. – 30.06.2018 r. – Historia KS 27 Orzegów,
− 05.04.2018 r. – 27.04.2018 r.– Jubileusz 65-lecia MDK Ruda Śląska,
− 19.05.2018 r.– 30.06.2018 r.– XXVIII Mój Śląsk Moje Miasto,
− 19.05.2018 r.– 30.06.2018 r.– Miejsca pamięci w Rudzie Śląskiej (wystawa planszowa),
− 19.05.2018 r.– 30.06.2018 r.– Drogi do niepodległości,
− 25.08.2018 r.– 26.08.2018 r.– Szańce pamięci (wystawa planszowa),
− 29.10.2018 r.– 07.12.2018 r.– Zatrzymaj chwilę (wystawa pokonkursowa w CH Plaza).
Ponadto w Muzeum odbyło się 5 koncertów. Dużym powodzeniem cieszył się koncert
w wykonaniu Piotra Herdziny, zorganizowany w ramach „Nocy w Muzeum”.
Muzeum Miejskie zorganizowało także 6 konkursów, w tym 2 we współpracy z Młodzieżowym
Domem Kultury w Rudzie Śląskiej. Na szczególną uwagę zasługuje konkurs plastyczny dla dzieci
zorganizowany z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pt. „100 lat
Polsko!”.
W ramach swojej działalności statutowej Muzeum zorganizowało liczne warsztaty tematyczne,
m. in.: świąteczne, biało-czerwone, przy rudzkim piekaroku, podczas Industriady, Dnia Dziecka,
Ogrodów Śniadaniowych, Eire Festival oraz Dożynek miejskich.
Kolejnym ważnym wydarzeniem, na które warto zwrócić uwagę była Noc w Muzeum,
w ramach której odbyły się prelekcje i pokazy historyczne, wystawy i koncert – impreza przyciągnęła
liczne grono uczestników.
Muzeum Miejskie włączyło się w prace związane z utworzeniem Parku Kulturowego
oraz projektu pt. „Tu byłam. Joanna” (we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury
w Katowicach). We współpracy w Wydziałem Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Ruda Śląska,
Muzeum zorganizowało swoje stoisko podczas Rudzkiego Kiermaszu Świątecznego.
W 2018 roku Muzeum Miejskie zrealizowało kilka ważnych projektów kulturalnych:
• wydarzenie plenerowe „Szańce pamięci. Punkt Oporu Wzgórze 319 Obszaru warownego Śląsk”,
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• projekt „Gdzie mieszka dusza?” oraz konkurs fotograficzny „Zatrzymaj chwilę, którego finał
połączony z wystawą okolicznościową odbył się w CH Plaza w Rudzie Śląskiej (partnerem projektu
była SP nr 18 w Rudzie Śląskiej),
• konferencja naukowa pt. „Warto było walczyć, warto było czekać”, którą zorganizowano wpisując
się w cykl wydarzeń ustanowionego przez Sejm RP Roku Niepodległościowego (do udziału
w konferencji zaproszono przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz IPN).
W 2018 roku Muzeum Miejskie w ramach swojej statutowej działalności prowadziło prace
związane z digitalizacją zbiorów, pozyskiwaniem muzealiów drogą zakupów i darowizn oraz
konserwacją zbiorów. Muzeum wykonało także kwerendy dla instytucji i osób prywatnych.
Muzeum Miejskie współpracowało z wieloma instytucjami, m.in. z Rudzkim Uniwersytetem III
Wieku, Stowarzyszeniem Pro Fortalicium, TV Sferą, TV Silesią, portalami internetowymi,
„Wiadomościami Rudzkimi”, „Głosem Zabrza i Rudy Śląskiej”, „Dziennikiem Zachodnim”, „Gościem
Niedzielnym”, Rudzkim Informatorem Kulturalnym, SP nr 18.
W 2018 roku podjęto także działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych
na działalność kulturalną, poprzez przygotowanie wniosków na dofinansowanie następujących zadań:
• „Zakup wyposażenia do magazynów przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania nowej ekspozycji
i stałej pn. Czas to pieniądz”, w ramach programu MKiDN „Infrastruktura kultury”,
• „Konserwacja eksponatów z przeznaczeniem na ekspozycję stałą pt. Czas to pieniądz”,
w ramach programu MKiDN „Wspieranie działań muzealnych” (pozyskano grant w wysokości
20 tys. zł),
• „Nuty Pamięci”, w ramach programu MKiDN „Kultura dostępna”,
• „80 wrześni temu…”, w ramach programu MKiDN „Kultura dostępna”,
• „Musicorum – naucz się słuchać piękna”, w ramach programu MKiDN „Edukacja kulturalna”,
• „Gdzie mieszka dusza?”, w ramach programu „Bardzo młoda kultura – operator kultury”
ogłoszonego przez Regionalny Instytut Kultury (pozyskano grant w wysokości (7 tys. zł.),
• „Szańce pamięci – Wzgórze 319”, w ramach programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm jutra”
(pozyskano grant w wysokości 35 tys. zł.).
Spośród złożonych wniosków 3 otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 62 tys. zł.
W roku 2018 księgozbiór biblioteki muzealnej powiększono, drogą wymiany, darów
i egzemplarzy obowiązkowych oraz zakupu i prenumeraty o 133 materiały biblioteczne
na kwotę 3 053,62 zł. Z biblioteki skorzystało 195 czytelników. Udostępniono łącznie 492 wolumeny
książek i czasopism. Biblioteka miała 3 wypożyczenia międzybiblioteczne.
Wydano 2 książki: KS „27” Orzegów oraz „Historia kościoła i parafii pw. św. Michała Archanioła w
Rudzie Śląskiej – Orzegowie”.
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Rozdział 14
Pozytywne i negatywne skutki wynikające z eksploatacji górniczej.
Trwająca w Polsce od ponad czterech lat kolejna restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego,
połączona

z

procesami

łączenia

oraz

częściowej

i

całkowitej

likwidacji

nierentownych

i stwarzających zagrożenie kopalń, doprowadziła do sytuacji, w następstwie której na terenie Miasta
Ruda Śląska funkcjonują jedynie dwa górnicze podmioty, tj.: Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą
w Katowicach oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Polska Grupa Górnicza S.A. działalność wydobywczą
prowadziła na trzech ruchach Oddziału KWK „Ruda”: Ruch „Bielszowice”, Ruch „Halemba” i Ruch
„Pokój”, natomiast działalność likwidacyjna realizowana była przez cztery Oddziały Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A. tj.: O/KWK „Pokój I”, O/KWK „Śląsk”, O/KWK „Makoszowy” oraz
O/w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej utworzono w ramach PGG S.A. 30 stycznia 2018 r. poprzez
jego formalno-prawne wydzielenie z Oddziału KWK „Wujek”. 31 stycznia 2018 r. został on przekazany
do SRK S.A. celem likwidacji. Wydobycie węgla zostało tam zakończone jeszcze w grudniu 2017 r.
Dla prowadzących działalność wydobywczą kopalń kończą się okresy ważności posiadanych
koncesji. Dla KWK „Pokój” jest to 15 sierpnia 2020 r., a dla KWK „Bielszowice” oraz KWK „Halemba”
31 sierpnia 2020 r. Wszystkie ww. kopalnie posiadają aktualne plany ruchu z terminami ważności
od 1 stycznia 2018 r. do końca okresu koncesyjnego.
Z kopalń likwidowanych jedynie O/KWK „Pokój I” posiada plan ruchu likwidowanego zakładu
górniczego. Pozostałe dwie kopalnie - O/KWK „Makoszowy” oraz O/KWK „Śląsk”, prowadzą
działalność likwidacyjną bazując na dodatkach do planów ruchu, wydłużających okresy ich
obowiązywania.
Do pozytywnych skutków prowadzenia działalności wydobywczej zaliczyć można w pierwszej
kolejności pozyskiwanie surowców do produkcji energii elektrycznej i cieplnej – zarówno w postaci
węgla, jak i metanu, jako kopaliny towarzyszącej. Niebagatelna jest również kwestia stałego
i stabilnego zatrudnienia mieszkańców – zarówno bezpośrednio w kopalniach, jak też w zakładach
kooperujących z sektorem wydobywczym. W następnej kolejności wymienić należy pozyskiwanie
przez Gminę opłat oraz podatków wnoszonych przez Górnictwo.
Negatywne skutki eksploatacji górniczej objawiają się zasadniczo w postaci: zrzutu
zanieczyszczonych i zasolonych wód kopalnianych do cieków powierzchniowych; składowania
na powierzchni skały płonnej, powstałej najczęściej w wyniku mechanicznej przeróbki urobku;
degradacji i przeobrażeń terenów; emisji do atmosfery metanu i innych gazów kopalnianych;
zapylenia i hałasu oraz szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, potocznie zwanych szkodami
górniczymi. Szczególnie te ostatnie - występujące najczęściej w postaci uszkodzeń: budynków
i budowli, dróg, infrastruktury, zachwiania stosunków wodnych - są najdotkliwiej odczuwane
i negatywnie postrzegane przez społeczeństwo.
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Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.) do usunięcia szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego
zobowiązani są w kolejności: przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego
wystąpiła szkoda, przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody ma prawo prowadzić działalność
regulowaną ustawą, jego następca prawny, a w przypadku, kiedy nie istnieje ani przedsiębiorca, ani
też jego następca prawny, za szkodę odpowiada Skarb Państwa, reprezentowany przez organ nadzoru
górniczego - w przypadku Rudy Śląskiej jest nim Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
w Gliwicach.
Analiza

treści

przepisów

Ustawy

o

funkcjonowaniu

górnictwa

węgla

kamiennego

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1327, 1566) wskazuje na Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., jako
na podmiot odpowiedzialny za usunięcie szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.
Pomimo ww. przepisów, w 2018 r. dochodziło do sytuacji, w których szkody nie były usuwane
terminowo. W skrajnym przypadku SRK S.A. nie poczuwała się do obowiązku realizacji nałożonych na
nią ciężarów i nie podjęła działań pomimo wydania prawomocnych postanowień sądów – zarówno
okręgowego jak i apelacyjnego – nakazujących jej wykonanie trwałego wygrodzenia i nadzorowania
terenu wokół zapadliska w rejonie ul. Astrów.
Do największych i najważniejszych problemów związanych ze szkodami zaliczyć należy
nierozwiązane od szeregu lat sprawy związane z zachwianiem stosunków wodnych w rejonie koryta
Potoku Bielszowickiego, spowodowane wcześniejszymi, a spotęgowane aktualnymi eksploatacjami.
Wymienić należy w tym miejscu nadal występujące zagrożenie powodziowe w rejonie Trójkąta
Radoszowskiego, uciążliwości i zagrożenie od strony zalewiska w sąsiedztwie osiedla Niebieskie Dachy,
zagrożone podtopieniem rejony przepustu w ciągu ul. 1 Maja, czy też przepustu na skrzyżowaniu ul.
Gęsiej i ul. Kokota. Najkosztowniejszym, a zarazem najdłużej odwlekanym przez stronę górniczą
zadaniem jest niewątpliwie przebudowa sztolni pod zakładem górniczym KWK „Ruda” Ruch
„Bielszowice”. Do istotnych zaliczyć należy także ogromną ilość budynków ponadnormatywnie
wychylonych z pionu. Za Ponadnormatywną przyjmuje się wartość ponad 25 mm/m.
Ponieważ

całkowite

wyeliminowanie

negatywnego

wpływu

eksploatacji

górniczej

na powierzchnię terenu nie jest możliwe, celem zminimalizowania jego wielkości i zasięgu,
Przedsiębiorca górniczy stosuje wszelkie dostępne środki profilaktyki górniczej oraz budowlanej.
Z profilaktyki górniczej: ograniczenie zakresu eksploatacji, zmniejsza się wysokość wybierania
pokładu, doszczelnia się zroby zawałowe pyłami elektrownianymi, dostosowuje się kształt
i wielkości wybieranych pól do możliwości przejęcia wpływów eksploatacji przez obiekty
powierzchniowe, synchronizuje w czasie i przestrzeni oraz odpowiednio dobiera prędkości postępu
frontu eksploatacyjnego. Jeżeli chodzi o profilaktykę budowlaną, to stosuje się ją już na etapie
odpowiedniego projektowania i właściwego wykonania obiektów, odpornych na wpływy eksploatacji
górniczej

(dodatkowe

zbrojenie,

wzmacnianie

i

upodatnianie

konstrukcji).

Profilaktyka

w istniejących budynkach polega najczęściej na założeniu kotew w poziomie stropów oraz opasek
w poziomie fundamentów. Możliwe jest również dzielenie budynków dylatacjami na segmenty.
W przypadku infrastruktury profilaktyka polega na stosowaniu odpornych materiałów oraz doborze
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systemów łączenia poszczególnych elementów (tworzywa sztuczne, łączenie na tzw. długi kielich,
stosowanie nasuwek kompensacyjnych).
Prezydent Miasta Ruda Śląska opiniując plany ruchu oraz dodatki do planów ruchu poszczególnych
Ruchów uwzględnia zarówno prawo Przedsiębiorcy górniczego do prowadzenia koncesjonowanej
działalności, jak też interesy właścicieli nieruchomości i użytkowników powierzchni. Eksploatacja jest
najczęściej obwarowana warunkami, a podstawowym kryterium opiniowania jest nienaruszalność
przeznaczenia nieruchomości określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Celem rozstrzygania spornych kwestii oraz omówienia najistotniejszych problemów, w 2018 r.
(26 kwietnia oraz 25 października) odbyły się dwa Posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego
ds. eksploatacji pod terenami miasta Ruda Śląska. Na zaproszenie Dyrektora Okręgowego Urzędu
Górniczego w Gliwicach w posiedzeniu uczestniczyli Przedstawiciele: Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego, Polskiej Grupy Górniczej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Urzędu Miasta,
Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Istotą posiedzeń było wypracowanie kompromisowych rozwiązań umożliwiających z jednej strony
dalsze prowadzenie eksploatacji górniczej, z drugiej natomiast ochrona zabudowy powierzchni wraz
z infrastrukturą oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. Szczegółowo omówiono dokonaną
i projektowaną eksploatację, sposoby przeciwdziałania jej skutkom oraz realizację planów rzeczowo
– finansowych usuwania szkód górniczych. Przedstawiono i omówiono najważniejsze tematy.
Z uwagi na brak pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Ruda Śląska dla eksploatacji części ścian
KWK „Pokój” (sprawa z 2017 r.), Przedsiębiorca górniczy zweryfikował swoje wcześniejsze założenia
wydobywcze, a poprawiony projekt eksploatacji przedłożył do zaopiniowania w formie dodatku
do planu ruchu. Wniosek poparty stosownym opracowaniem Konsorcjum Głównego Instytutu
Górnictwa oraz Instytutu Techniki Budowlanej Oddział Śląski pn.: Ocena wpływu planowanej na lata
2018 – 2020 eksploatacji górniczej KWK „Ruda” na elementy zagospodarowania powierzchni
w obszarze oddziaływania Ruchu „Pokój” wraz z analizą wpływu projektowanej eksploatacji
na drgania powierzchni i zmiany hydrologiczne głównych cieków wodnych w obszarze KWK „Ruda”,
uzyskał pozytywną opinię Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
Podobne stanowisko dla ww. eksploatacji wyraziła także Komisja ds. Ochrony Powierzchni
przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. W jej obradach czynny udział (bez prawa głosu)
brali przedstawiciele Urzędu Miasta. Posiedzenie Komisji miało miejsce 13 lipca 2018 r.
Z informacji przekazanych przez PGG S.A. oraz SRK S.A. wynika, że w 2018 r.:
1)

PGG S.A. O/KWK „Pokój” wykonał naprawę 112 obiektów (105 zakończono, 7 w toku) za kwotę
8 604 500,00 zł;

2)

PGG S.A. O/KWK „Bielszowice” wykonał naprawę w 156 obiektach (139 zakończono, 17 w toku
naprawy) za kwotę 13 935 200,00 zł;

3)

PGG S.A. O/KWK „Halemba” wykonał naprawę w 301 obiektach (114 zakończono,
187 w toku) za kwotę 9 161 500,00 zł;
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4)

SRK S.A. O/KWK „Pokój I” naprawę 1 obiektu użyteczności publicznej (szkoła podstawowa
przy ul. Hallera) oraz 3 budynków mieszkalnych za kwotę 537 000,00 zł;

5)

SRK S.A. O/w Dąbrowie Górniczej KWK w Całkowitej Likwidacji wykonał naprawę
w 16 obiektach (6 zakończono, a 10 w toku naprawy) za kwotę 1 519 000,00 zł;

6)

SRK S.A. O/KWK „Śląsk” zlecił jedynie opracowanie dokumentacji kosztorysowych dla 27
obiektów.
W ramach nowelizacji przepisów Prawa geologicznego i górniczego z dnia 15 czerwca 2018 r.,

w art. 205 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Zmiana koncesji na wydobywanie węgla kamiennego lub
węgla brunatnego ze złoża lub siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową, jeżeli dotyczy
wyłącznie wydłużenia terminu jej obowiązywania i jest uzasadniona racjonalną gospodarką złożem
wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania
zamierzonej działalności. Przepisu art. 23 ust. 2a pkt 1 nie stosuje się.”
Powyższe oznacza brak konieczności uzgodnienia koncesji, a tym samym - pomimo negatywnej
opinii Prezydenta Miasta - Minister Środowiska może wydłużyć istniejące koncesje. To już kolejny
przepis, po wprowadzonej kilka lat temu zmianie przepisów Prawa geologicznego i górniczego,
na mocy którego pozbawiono samorządy możliwości uzgadniania planów ruchu likwidowanych
zakładów górniczych lub ich oznaczonych części.

Rozdział 15
Stan mienia komunalnego.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy-Miasta Ruda Śląska została opracowana zgodnie
z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Informacja składa się z pięciu części opisujących poszczególne elementy mienia w ujęciu ilościowym
i wartościowym oraz zmian zachodzących w jego stanie w okresach porównawczych.
Gospodarowanie majątkiem Gminy odbywa się poprzez:
− 93 jednostki budżetowe,
− 10 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
− 1 samorządowy zakład budżetowy,
− 4 samorządowe instytucje kultury,
− 1 Powiatowy Urząd Pracy realizujące zadania własne z zakresu samorządu gminnego
i powiatowego.
Ponadto Miasto Ruda Śląska posiada udziały i akcje w 13 spółkach prawa handlowego,
z czego:
− 100% udziałów w sześciu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
− udział większościowy w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
− udział mniejszościowy w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
− akcjonariat mniejszościowy w dwóch spółkach akcyjnych.
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Zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.1.123.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia
31 grudnia 2015 roku w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia Miasta Ruda Śląska, okres
sprawozdawczy obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz analogiczny
poprzedni rok budżetowy.
1.

Mienie Gminy Ruda Śląska.

1)

Nieruchomości gruntowe.
Tab. 1
Liczba oraz powierzchnia działek stanowiących własność Gminy-Miasta Ruda Śląska:
Stan na 31.12.2017 r.
Liczba działek

Stan na 31.12.2018 r.

Powierzchnia w m²
15 029

Liczba działek

26 238 340

Powierzchnia w m²

15 513

26 095 267

Tab. 2.
Liczba oraz powierzchnia działek stanowiących współwłasność Gminy-Miasta Ruda Śląska:
Stan na 31.12.2017 r.
Liczba działek

Stan na 31.12.2018 r.

Powierzchnia w m²
364

Liczba działek

191 608

Powierzchnia w m²
361

191 947

Tab.3
Powierzchnia gruntów stanowiących własność, współwłasność oraz będących w użytkowaniu
wieczystym Gminy-Miasta Ruda Śląska z wyszczególnieniem rodzajów gruntów (zgodnie
z klasyfikacją środków trwałych):
Stan na 31.12.2017 r.
Lp.

Rodzaj gruntu

1.

Grunty orne 010

2.

Sady 011

3.

Użytkowanie
wieczyste
(m2)

Współwłasność
(m2)

Własność
(m2)

5 553 330

Stan na 31.12.2018 r.

3 071

26 856

Użytkowanie
wieczyste
(m2)

Współwłasność
(m2)

Własność
(m2)

5 460 620

3 071

23 757

0

0

0

0

0

0

Łąki trwałe 012

1 039 574

492

3 298

1 026 481

426

3 298

4.

Pastwiska trwałe
013

1 694 978

665

1 124

1 661 539

665

1 101

5.

Grunty rolne
zabudowane 014

276 889

0

0

276 889

0

0

6.

Grunty
pod stawami 015

0

0

702

0

0

702

7.

Grunty
pod rowami 016

1 083

0

0

1 570

0

0

8.

Nieużytki 018

2 383 477

16

137 192

2 330 768

16

137 192

9.

Lasy 020

193 903

0

248

192 582

0

248
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10. Grunty
zadrzewione
i zakrzewione 021

1 835 181

246

34 715

1 820 758

246

35 213

2 348 821

168 331

32 152

2 337 580

168 332

32 087

12. Tereny
przemysłowe 031

927 056

0

45 077

940 378

0

51 881

13. Inne tereny
zabudowane 032

1 911 911

10 816

20 297

1 905 461

10 880

26 474

14. Zurbanizowane
tereny
niezabudowane
033

633 630

443

26 963

634 591

443

19 733

15. Tereny
rekreacyjnowypoczynkowe
034

2 510 536

1 303

49 951

2 524 121

1 303

50 371

16. Użytki kopalne
035

0

0

0

0

0

0

4 074 893

6 277

235 330

140 047

0

112 986

12 824

0

3 486

41 078

0

0

0

0

0

257 294

0

0

0

0

0

455 793

289

27 094

737 899 26 095 267

191 947

760 953

11

Tereny
mieszkaniowe 030

17. Drogi 040
18. Tereny kolejowe
041
19. Inne tereny
komunikacyjne
042

4 217 526

5 936

332 230

20. Grunty
przeznaczone
pod budowę dróg
publicznych lub
linii kolejowych
043
21. Użytki
ekologiczne 050
22. Grunty
pod wodami
powierzchniowym
i płynącymi 061
23. Grunty
pod wodami
powierzchniowym
i stojącymi 062
24. Tereny różne 070
Razem:

0

258 446

0

0

451 999

289

26 238 340

191 608

0

0

27 094

W kolumnie dotyczącej własności gruntów ujęte są wszystkie grunty stanowiące własność
gminy i powiatu, tj. grunty nie oddane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd
oraz pozostające w użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie i użytkowaniu osób prawnych
i fizycznych. Powierzchnia ta pomniejszona jest o udziały gminy we współwłasności w kolumnie
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współwłasność. W kolumnie użytkowanie wieczyste przedstawiono grunty Skarbu Państwa
pozostające w użytkowaniu wieczystym gminy i powiatu.
Tab. 4
Zasób nieruchomości Gminy-Miasta Ruda Śląska wg rodzajów gruntów (zgodnie z klasyfikacją
środków trwałych):
Lp.

symbol
KŚT

1.

010

Grunty orne

2.

011

Sady

3.

012

4.

Powierzchnia w m²

Rodzaj gruntu

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

5 353 359

5 257 550

0

0

Łąki trwałe

1 020 193

1 007 100

013

Pastwiska trwałe

1 640 255

1 606 793

5.

014

Grunty rolne zabudowane

276 889

276 889

6.

015

Grunty pod stawami

702

702

7.

016

Grunty pod rowami

1 083

1 570

8.

017

Grunty zadrzewione i zakrzewione
na użytkach rolnych

0

0

9.

018

Nieużytki

2 445 635

2 392 926

10.

020

Lasy

192 945

191 624

11.

021

Grunty zadrzewione i zakrzewione

1 847 637

1 833 712

12.

030

Tereny mieszkaniowe

1 152 133

1 140 828

13.

031

Tereny przemysłowe

733 869

753 995

14.

032

Inne tereny zabudowane

1 259 601

1 259 328

15.

033

Zurbanizowane tereny niezabudowane

469 158

462 889

16.

034

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

2 244 647

2 258 652

17.

035

Użytki kopalne

0

0

18.

040

Drogi

19.

041

Tereny kolejowe

4 181 152
253 033
4 420 685

20.

042

Inne tereny komunikacyjne

21.

043

Grunty przeznaczone pod budowę dróg
publicznych lub linii kolejowych

22.

050

Użytki ekologiczne

0

0

23.

060

Grunty pod morskimi wodami
wewnętrznymi

0

0

24.

061

Grunty pod wodami powierzchniowymi
płynącymi

258 446

257 294

25.

062

Grunty pod wodami powierzchniowymi
stojącymi

258 446

0

26.

070

Tereny różne

413 566

417 360

23 730 803

23 610 785

Razem:

16 310
41 078
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Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), do gminnego i powiatowego zasobu
nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały
oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania
wieczystego gminy i powiatu na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz udział
gminy we współwłasności.
Tab. 5
Informacja w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości (grunty)
Lp.

Tryb nabycia

1.

Zrzeczenia

2.

Stan na dzień
31.12.2017 r.
(w zł.)

Nabycie
w 2018 r.
(w zł.)

Zbycie
w 2018 r.
(w zł.)

Stan na dzień
31 .12.2018 r.
(w zł.)

256 738,15

0,00

78 581,01

178 157,14

Zamiana gruntów

6 445 906,62

867 017,88

41 761,83

7 271 162,67

3.

Pierwokupy

1 145 033,16

11 100,00

22 771,19

1 133 361,97

4.

Darowizna

1 337 023,88

2 357 377,17

4 384,95

3 690 016,10

5.

Przejęcie w trybie
art.73 ustawy przepisy
wprowadzające ustawy
reformujące
administrację
publiczną

5 826 318,08

93 506,00

720 452,85

5 199 371,23

6.

Przejęcie w trybie
art.98 ustawy
o gospodarce
nieruchomościami

162 124,56

0,00

0,00

162 124,56

7.

Wywłaszczenia

115 262,10

0,00

0,00

115 262,10

8.

Nieodpłatne nabycie

804 668,24

0,00

0,00

804 668,24

9.

Rozwiązanie
użytkowania
wieczystego

152 935,22

534,60

0,00

153 469,82

10.

Przejęcie w trybie
art.15 ustawy przepisy
wprowadzające ustawę
o samorządzie
terytorialnym
i ustawę
o pracownikach
samorządowych
(komunalizacja PFZ)

173 364,40

0,00

0,00

173 364,40

11.

Wykup

14 834 450,43

352 994,24

982 371,45

14 205 073,22

12.

Ordynacja podatkowa

8 785 707,58

0,00

31 612,91

8 754 094,67

13.

Komunalizacja
na wniosek

6 825 061,36

30 959,27

5 240,00

6 850 780,63

14.

Przejmowanie
budynków
zakładowych

620 695,35

0,00

8 636,36

612 058,99
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15.

Komunalizacja z mocy
prawa

16.

Inwestycje celu
publicznego

17.

Zasiedzenia

18.

Spadki

19.

Wygaśnięcie
użytkowania
wieczystego

20.

Nabycie z art. 231 k.c.
(posiadacz samoistny)

21.

Nabycie za zaległości
z tytułu renty
planistycznej

22.

Przekazanie
nieruchomości
w trybie art. 902 Kc
Razem:

46 273 042,88

67 190,20

358 091,22

45 982 141,86

1 279 130,60

1 499 423,83

0,00

2 778 554,43

0,00

0,00

0,00

0,00

159 359,98

45 197,16

2 016,37

202 540,77

1 586,20

0,00

0,00

1 586,20

152 534,12

0,00

3 044,97

149 489,15

2 010 926,62

260 988,00

0,00

2 271 914,62

730 111,91

0,00

0,00

730 111,91

98 091 981,44 5 586 288,35

2 258 965,11

101 419 304,68

Wartość nabycia w trybie art. 73 oraz pod inwestycje celu publicznego wzrosła o kwotę
831.692,60 zł w wyniku dokonania wyceny przeprowadzonej w 2018 roku w oparciu o Zarządzenie
nr SP.0050.2.389.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr SP.0050.2.35.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 stycznia 2014 r.
w sprawie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych, dla których brak jest
dokumentów źródłowych stanowiących podstawę do ich wyceny.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji podstaw nabycia nieruchomości do poz. 2 „Zamiana
gruntów” dodano kwotę 450 869,17 zł, jednocześnie tą samą kwotę odjęto z poz. 11 „Wykup”,
natomiast poz. 5 „Przejęcie w trybie art. 73…” została pomniejszona o kwotę 708 568,33 zł,
która powiększyła poz. 16 „Inwestycje celu publicznego.”
Tab. 6
Formy władania gruntami Gminy-Miasta Ruda Śląska według struktury gospodarowania
Stan na 31.12.2017 r.
Lp.

Forma władania

Liczba
działek

Powierzchnia
w m²

Stan na 31.12.2018 r.
Liczba
działek

Powierzchnia
w m²

1.

Własność Gminy-Miasta Ruda
Śląska

15 029

26 238 340

15 513

26 095 267

2.

Współwłasność Gminy-Miasta
Ruda Śląska

364

191 608

361

191 947

15 393

26 429 948

15 874

26 287 214

Razem

w tym rozdysponowane na:
1.

Użytkowanie wieczyste
- osoby fizyczne i prawne

2.

Trwały Zarząd

3 829

3 403 961

3 838

3 342 856

192

521 785

195

522 774

314

3.

Użytkowanie

69

339 291

70

339 830

4.

Użyczenie

192

614 903

189

639 745

5.

Służebność

61

51 364

75

57 345

6.

Służebność przesyłu

28

4 034

28

4 034

4 371

4 935 338

4 395

4 906 584

Razem
Podsumowanie:

Z zestawień przedstawionych w tabelach 1, 2, 3 wynika, że łączna powierzchnia gruntów, którymi
dysponuje Gmina Ruda Śląska na dzień 31.12.2018 r. wynosi 27 048 167m2 (2 704,82ha).
W roku 2018 w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów
stanowiących własność i współwłasność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Ruda Śląska
o 119 680 m2 (11,97 ha). Na zmniejszenie powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Ruda
Śląska wpłynął obrót nieruchomościami.
Z informacji zawartej w Tab.5 wynika, że w 2018 roku nastąpiło nabycie gruntu w kwocie
5 586 288,35 zł. Największe transakcje dotyczyły m.in.: otrzymania darowizny nieruchomości
od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu (w tym nieruchomości zabudowane budynkiem
żłobka miejskiego), nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem wielkiego pieca hutniczego,
nabycia działek gruntu w zamian za zobowiązanie z tytułu renty planistycznej od Śląskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz nabycia w drodze darowizny
nieruchomości pod zlikwidowaną linią kolejową.
Ze struktury gospodarowania gruntami stanowiącymi własność i współwłasność Miasta Gminy
Ruda Śląska (Tab. 6) wynika, że z powierzchni 26 287 214 m2 (2 628,72 ha) do rozdysponowania przez
Miasto Gminę Ruda Śląska pozostało 21 380 630 m2 (2 138,06 ha). Należy zaznaczyć, że w powierzchni
gruntu przeznaczonym do rozdysponowania znajdują się m.in. grunty, które zostaną obciążone
przy regulacjach stanów prawnych na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych trwałym zarządem,
użytkowaniem i umowami użyczenia, w tej powierzchni znajdują się też grunty pod drogami oraz
będące przedmiotem umów dzierżawy i najmu etc.
2)

Nieruchomości budynkowe mieszkalne oraz niemieszkalne.
Tab. 1
Zasoby mieszkaniowe lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością lub współwłasnością
Gminy-Miasta Ruda Śląska zarządzanych przez MPGM TBS sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
przy ul. 1. Maja 218 (na podstawie umowy wykonawczej UM/1107/AL./237/WB-W/2012 z dnia
05.10.2012 r. z późniejszymi zmianami):
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

Liczba budynków ogółem
w tym:

752

751

Gminy Ruda Śląska

349

3501)

Wspólnot mieszkaniowych

338

338

315

2.

3.

4.

5.

Prywatna

53

53

Mieszana

12

102)

Liczba lokali mieszkalnych ogółem
w tym:

7 176

7 118

Gminy Ruda Śląska

2 652

2 6673)

Wspólnot mieszkaniowych

3 829

3 7764)

Prywatna

456

456

Mieszana

239

2195)

Liczba lokali użytkowych ogółem
w tym:

441

439

Gminy Ruda Śląska

310

3077)

Wspólnot mieszkaniowych

91

928)

prywatna

37

37

mieszana

3

3

323 504,88

321 048,74

Gminy Ruda Śląska

122 779,43

123 517,38

Wspólnot mieszkaniowych

170 010,13

167 666,15

prywatna

19 581,32

19 589,19

mieszana

11 134,00

10 276,02

51 943,31

50 957,61

41 690,81

40 127,01

Wspólnot mieszkaniowych

8 125,82

8 703,92

Prywatna

1 982,78

1 982,78

Mieszana

143,90

143,90

Liczba budynków ogółem

349

350

w tym:

budynki mieszkalne

263

2646)

budynki użytkowe

86

86

Liczba lokali ogółem

2 962

2 974

w tym: lokale mieszkalne

2 652

2 6673)

310

307

Powierzchnia ogółem (m2)

164 470,24

163 644,39

w tym: lokale mieszkalne

122 779,43

123 517,38

41 690,81

40 127,01

Powierzchnia lokali mieszkalnych ogółem
(m2) w tym:

Powierzchnia lokali użytkowych ogółem
(m2) w tym:
Gminy Ruda Śląska

6.

Własność Gminy Ruda Śląska (wyłącznie)

lokale użytkowe

Lokale użytkowe
Informacja o zmianach w 2018 r.:
1)

przejęcie budynku przy ul. Piasecznej 2 i budynku byłej portierni Huty Pokój S.A., przekazanie
budynków przy ul. Dworcowej 33 oraz Przedtorze, wyburzenie budynku przy ul. Ks. L. Tunkla
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99, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przy ul. R. Magdziorza 33 oraz J.
Gierałtowskiego 2,
2)

uregulowanie

stanu

prawnego

nieruchomości

przy

ul.

R.

Magdziorza

33

oraz

prawnego

nieruchomości

przy

ul.

R.

Magdziorza

33

oraz

J. Gierałtowskiego 2,
3)

uregulowanie

stanu

J. Gierałtowskiego 2, wyburzenie budynku przy ul. Ks. L. Tunkla 99, łączenie lokali
mieszkalnych, zmiana sposobu użytkowania lokalu,
4)

sprzedaż lokali, łączenie lokali mieszkalnych, przejęcie lokali mieszkalnych odziedziczonych
przez Gminę,

5)

uregulowanie

stanu

prawnego

nieruchomości

przy

ul.

R.

Magdziorza

33

oraz

prawnego

nieruchomości

przy

ul.

R.

Magdziorza

33

oraz

J. Gierałtowskiego 2,
6)

uregulowanie

stanu

J. Gierałtowskiego 2, wyburzenie budynku przy ul. Ks. L. Tunkla 99,
7)

przejęcie

budynku

przy

ul.

Piasecznej

2

oraz

przekazanie

budynków

przy ul. Dworcowej 33 oraz Przedtorze, łączenie lokali użytkowych,
8)

sprzedaż i łączenie lokali użytkowych.

Tab. 2
Zasoby lokali mieszkalnych i niemieszkalnych będących własnością lub współwłasnością Gminy
Ruda Śląska zarządzanych przez podmioty inne niż MPGM TBS sp. z o.o.:
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

1.

Liczba wspólnot mieszkaniowych

18

18

2.

Liczba lokali mieszkalnych we wspólnotach
mieszkaniowych

120

120

3.

Liczba lokali użytkowych we wspólnotach
mieszkaniowych

4

4

4.

Liczba budynków we wspólnotach
mieszkaniowych

38

38

Tab. 3
Wykaz zarządców nieruchomości zarządzających budynkami stanowiącymi współwłasność GminyMiasta Ruda Śląska:
Lp.

Nazwa zarządcy nieruchomości

Wykaz zarządzanych budynków (adresy)

1.

Krzysztof Tułaj, Jerzy Kulon

Szyb Powietrzny 3

2.

Budownictwo Ogólne RzeczoznawstwoUsługi-Nieruchomości „Complex”

Joanny 18

3.

Biuro Nieruchomości Henryk Wieczorek

Chorzowska 7

4.

PHU Avente Robert Koćwin

Chorzowska 12, Niedurnego 55,57,
Zabrzańska 62

5.

Barbara Dworak

Pl. Jana Pawła II 2,2A
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6.

Mariusz Żyła, Marek Paradysz

Zabrzańska 66

7.

ARPOL

Modrzejewskiej 2,2A,2B,2C, Dobrej Nadziei
2,4,8, ks. Szymały 5A,5B, Węglowa 9-9A, 1111A,13, Kędzierzyńska 1,3,5

8.

DOMOSTWO – Joanna Karlik

Dobrej Nadziei 1,3,7-7A, Przedtorze
4,8,12,16, Dworcowa 27,29,31, Zabrzańska
2,4,6,10

9.

ZAWDOM Gliwice sp. z o.o.

Plac Szkolny 3,5, Węglowa 3

10.

MPGM TBS sp. z o.o.

Pozostałe budynki wspólnot
mieszkaniowych, w których Miasto posiada
udziały

Tab. 4
Budynki własności Gminy-Miasta Ruda Śląska wykorzystywane przez jednostki organizacyjne
do prowadzenia działalności statutowej:
Lp.

Typ jednostek organizacyjnych

Ilość budynków
na dzień
31.12.2018 r.

1.

Jednostki pomocy społecznej

16

16

2.

Jednostki oświatowo-wychowawcze

96

96

3.

Jednostki kultury

7

81)

4.

Jednostki sportu i rekreacji

22

22

5.

Jednostki opieki zdrowotnej

8

8

6.

Urząd Miejski

3

3

7.

Zakład Aktywności Zawodowej

2

2

8.

Powiatowy Urząd Pracy

1

1

155

156

RAZEM:
1)

Ilość budynków
na dzień
31.12.2017 r.

utworzenie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku dworca kolejowego w dzielnicy
Chebzie

3)

Infrastruktura.
Tab. 1
Obiekty inżynieryjne stanowiące własność Gminy-Miasta Ruda Śląska:

Lp.

Rodzaj obiektu

Ilość w sztukach
stan na 31 grudnia
2017 r.

1.

Mosty

2.

Wiadukty

3.

Kładki dla pieszych

4.

Tunel dla pieszych

5.

Przepusty

Powierzchnia w m2
(dla dróg została podana
pow. jezdni w tys. m2)
stan na 31 grudnia

2018 r.
6

2017 r.

2018 r.

6

940,26

940,26

2)

10 522,93

11 468,45

3

3

144,28

144,28

1

1

229,20

229,20

52

53

-

-

15

2)

16
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6.

Mostek – Park Młodzieży

7.

Alejka – Planty Niepodległości

8.

Wiaty autobusowe

9.

1

1

-

-

2 137,00

2 137,00

156

159

-

Teren hałdy pocynkowej
w rej. ul. Niedurnego

1

1

13 490,00

13 490,00

10.

Plac Jana Pawła II

1

1

9 731,68

9 731,68

11.

Parkingi poza pasem drogowym

34

344)

-

12.

Domy przedpogrzebowe

4

4

-

13.

Mogiły zbiorowe

4

4

-

14.

Mauzoleum

1

1

-

15.

Płyty pamiątkowe

9

9

-

16.

Pomniki

11

11

-

Drogi
Drogi powiatowe

46 ulic
w ciągu 33
dróg
powiatowych

46 ulic
w ciągu 33
dróg
powiatowych

849,51
tys.m2 1) 3)

848,58
tys.m2 1 3)

2.

Drogi gminne

506 ulic
w ciągu 505
dróg
gminnych

506 ulic
w ciągu 504
dróg
gminnych

1 322,53
tys.m2 1) 3)

1 335
tys.m2 1) 3)

3.

Drogi wojewódzkie

8 ulic w ciągu 8 ulic w ciągu
362,12
2 dróg
2 dróg
2 1) 3)
wojewódzkich wojewódzkich tys.m

411,77
tys.m2 1) 3)

1.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – sygnalizacje świetlne
4.

Skrzyżowania sterowane
sygnalizacją świetlną

14

14

-

-

5.

Przejścia dla pieszych
sterowane sygnalizacją
świetlną

9

9

-

-

6.

Sygnalizacje ostrzegawcze

5

5

-

-

1)

w tym jezdnia, ścieżki rowerowe, zatoki parkingowe, chodniki itd.,

2)

w tym dwa obiekty będące własnością Kompanii Węglowej S.A.

3)

Zmiana powierzchni dróg wynika z przeprowadzonych inwestycji oraz inwentaryzacji
przeprowadzonej w 2018 r.

4)

parkingi będące w stałym utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Tab. 2 Tereny zielone i pozostałe stanowiące własność Gminy-Miasta Ruda Śląska
Stan na 31.12.2017 r.
Lp.

Rodzaj obiektu

Stan na 31.12.2018 r.

ilość

powierzchnia
w ha

ilość

powierzchnia
w ha

1.

Tereny o charakterze parkowym

8

30,90

8

31,00

2.

Zieleńce i skwery, planty, doliny

71

47,20

79

58,00
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3.

Zieleń przyuliczna

-

73,70

77,80

4.

Cmentarze

6

16,89

16,89

W tabeli wykazano tereny będące w stałym utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Powierzchnia uległa zwiększeniu z uwagi na powstanie nowych terenów zieleni, m.in. trasa N-S
i hałda przy ul. 1 Maja.
Tab. 3
Obiekty kanalizacyjne Gminy-Miasta Ruda Śląska
Lp.

Nazwa

Stan na
31.12.2017 r.

Stan na
31.12.2018 r.

1.

Kanalizacja deszczowa

km

88

95

2.

Rowy i ścieki

mb

9 535

9 535

3.

Kratki wodościekowe

szt.

6 380

6 614

4.

Rowy przydrożne

km.

8,3

8,8

5.

Fontanny

szt.

5

61)

6.

Koryta ściekowe

mb

9 666

9 666

7.

Szalety

szt.

1

1

8.

Kanalizacja sanitarna – Ruda Śląska
Kochłowice – odprowadzenie ścieków
sanitarnych z budynków w rejonie
ul. Piłsudskiego część południowa
do oczyszczalni ”Barbara” w tym:
− kanały grawitacyjne z PCV

mb

1 871,87

1 871,87

− studnie żelbetowe

szt.

65

65

− studnie z tworzywa PP

szt.

40

40

− przepompownia przy ul. Gaikowej

szt.

1

1

− rurociąg tłoczny z rur PE

mb

475,82

475,82

− kanalizacja tłoczna

m

33 941,15

33 941,15

− kanalizacja grawitacyjna

m

54 950,33

54 950,33

− przepompownie

szt.

18

18

Oczyszczalnie ścieków

szt.

3

3

9.

Kanalizacja wybudowana w ramach
realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków –
Ruda Śląska”

10.
1)

2.

Jednostka
miary

Powstanie nowej fontanny – Rynek w Orzegowie

Zmiany w mieniu Gminy Ruda Śląska.
Zmiany wartości księgowych mienia, według danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych:

1)

Zmiana wartości majątku trwałego zgodnie z klasyfikacją środków trwałych:
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Tab. 1
Zmiana wartości majątku trwałego zgodnie z klasyfikacją środków trwałych:
Klasyfikacja środków
trwałych
1.

Grunty KŚT 0

Stan na 31.12.2017 r.

stan na 31.12.2018 r.

Zmiana

brutto

umorzenie

netto

brutto

umorzenie

Netto

(7-4)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

93 939 519,11

5 334 270,25

88 605 248,86

101 419 304,68

6 115 744,17

95 303 560,51

6 698 311,65

510 245 885,98

194 452 299,03

315 793 586,95

512 724 693,64

201 005 611,98

311 719 081,66

-4 074 505,29

1 134 787
339,80

243 151 930,17

891 635 409,63

1 225 175 948,89

288 433 145,45

936 742 803,44

45 107 393,81

Kotły i maszyny
energetyczne KŚT 3

4 412 463,81

2 706 247,95

1 706 215,86

3 188 046,80

2 143 974,66

1 044 072,14

-662 143,72

Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego
zastosowania KŚT 4

13 124 615,87

9 682 814,54

3 441 801,33

14 780 208,03

10 607 844,08

4 172 363,95

730 562,62

Specjalistyczne
maszyny, urządzenia
i aparaty KŚT 5

889 741,69

647 323,28

242 418,41

877 635,43

615 070,41

262 565,02

20 146,61

Urządzenia
techniczne KŚT 6

10 645 973,63

7 316 106,72

3 329 866,91

11 282 233,57

7 766 144,51

3 516 089,06

186 222,15

Środki transportu
KŚT 7

3 298 774,08

2 273 147,27

1 025 626,81

3 557 827,31

2 426 609,51

1 131 217,80

105 590,99

21 062 288,61

18 768 014,17

2 294 274,44

23 102 441,37

19 996 658,23

3 105 783,14

811 508,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

484 332 153,38

1 308 074 449,2
0

1 896 108 339,72

539 110 803,00

1 356 997 536,72

48 923 087,52

Budynki i lokale KŚT 1
Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
KŚT 2

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości
i wyposażenie KŚT 8
Inwentarz żywy
KŚT 9
Razem

1 792 406 602,58

Podsumowanie:
Przyrost wartości brutto majątku związany jest z dokonywanymi zakupami, realizowanymi
inwestycjami ale także w związku z trwającym systematycznie procesem wyceny składników majątku
Miasta, dla których brak jest dokumentów źródłowych określających ich wartość początkową. Wycena
jest przeprowadzana na podstawie Zarządzenia nr SP.0050.2.35.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 24.01.2014 roku z późniejszą zmianą.
Tabela 1 ujmuje majątek wg aktualnej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków
Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r., poz. 1864). Dane przedstawiają porównanie stanu księgowego
na dzień 31.12.2017 r. ze stanem na dzień 31.12.2018 r. Łączna wartość księgowa majątku netto
na dzień 31.12.2018 roku wynosi: 1 356 997 536,72 zł.
Dodatkowo

w

jednostkach

organizacyjnych

ewidencji

księgowej

podlegają

wartości

niematerialne i prawne (programy i licencje komputerowe, projekty budowlane, dokumentacje
projektowe, filmy, reportaże o Rudzie Śląskiej itp.) o łącznej wartości brutto 9 918 144,17 zł (netto:
1 033 567,09 zł).
2)

Wpływ obrotu nieruchomościami na zmiany w mieniu w okresach porównawczych
Tab. 1
Zbycie nieruchomości Gminy-Miasta Ruda Śląska, w tym: zamiany, aporty, oddawanie
w użytkowanie wieczyste gruntu (w tym oddanie gruntu przy sprzedaży mieszkań, garaży i lokali
użytkowych), sprzedaż w drodze przetargu (w tym zbycie gruntu przy sprzedaży mieszkań, garaży
i lokali użytkowych) i w trybie bezprzetargowym:
Stan na 31.12.2017 r.

Stan na 31.12.2018 r.

Zmiana wartości

Pow. w m²

Kwota w zł.

Pow. w m²

Kwota w zł.

(3-1)

(4-2)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

208 675,00

7 557 488,16

122 525,00

8 048 891,69

-86 150,00

491 403,53

Tab. 2
Sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży oraz budynków mieszkalnych w trybie
przetargowym:
Zbycie w 2017 r.

Zbycie w 2018 r.

Zmiana

Przedmiot
sprzedaży

Liczba

Kwota
w zł.

Liczba

Kwota
w zł.

(4-2)

(5-3)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

mieszkania

0

0,00

0

0,00

0

0,00

lokale użytkowe

0

0,00

0

0,00

0

0,00

garaże

2

18 042,00

0

0,00

-2

-18 042,00

budynki

0

0,00

0

0,00

0

0,00
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Tab. 3
Sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży oraz budynków mieszkalnych w trybie
bezprzetargowym:
Zbycie w 2017 r.

Zbycie w 2018 r.

Zmiana

Przedmiot
sprzedaży

Liczba

Kwota w zł.

Liczba

Kwota w zł.

(4-2)

(5-3)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

mieszkania

62

1 855 532,71

51

1 740 762,24

-11

-114 770,47

lokale użytkowe

2

150 213,00

1

30 112,00

-1

-120 101,00

garaże

4

23 495,00

1

3 503,00

-3

-19 992,00

budynki

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Tab. 4
Oddawanie nieruchomości Gminy-Miasta Ruda Śląska w użytkowanie wieczyste w trybie
bezprzetargowym i przetargowym przy sprzedaży lokali mieszkalnych, garaży oraz lokali
użytkowych:
Rok 2017

Rok 2018

Zmiana wartości

tryb bezprzetargowy:
Kwota
I opłaty w zł.

Kwota opłaty
rocznej w zł.

Kwota
I opłaty w zł.

Kwota opłaty
rocznej w zł.

I Opłata
(3-1)

Opłaty
rocznej (4-2)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

14 267,93

1 655,08

13 529,56

1 348,15

-738,37

-306,93

tryb przetargowy (grunty):
Kwota
I opłaty w zł.

Kwota opłaty
rocznej w zł.

Kwota
I opłaty w zł.

Kwota opłaty
rocznej w zł.

I Opłata
(3-1)

Opłaty
rocznej
(4-2)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

1 507,00

180,84

0,00

0,00

-1 507,00

-180,84

Tab. 5
Sprzedaż gruntów Gminy-Miasta Ruda Śląska w trybie bezprzetargowym przy sprzedaży lokali
mieszkalnych, garaży oraz lokali użytkowych:
Zbycie od 1.01.2017
do 31.12.2017 r.

Zbycie od 1.01.2018
do 31.12.2018 r.

Zmiana

Powierzchnia
w m²

Kwota
w zł.

Powierzchnia
w m²

Kwota
w zł.

Powierzchnia
w m²
(3-1)

Kwota w zł.
(4-2)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

3 042,42

142 657,51

2 452,63

142 713,13

-589,79

55,62
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Tab. 6
Oddawanie nieruchomości Gminy-Miasta Ruda Śląska w trwały zarząd i użytkowanie
Stan na 31.12.2017 r.

Stan na 31.12.2018 r.

Powierzchnia
w m²

Powierzchnia
w m²

-1-

-2-

-3-

521 785

522 774

989

339 830

539

Zmiana powierzchni
(2-1)

Trwały zarząd:

Użytkowanie:
339 291
Tab. 7
Oddawanie nieruchomości Gminy-Miasta Ruda Śląska w najem, dzierżawę i użyczenie:
Stan na 31.12.2017 r.
Powierzchnia
w m²

Stan na 31.12.2018 r.

Wartość
Powierzchnia
(dochód w zł)
w m²

-1-

-2-

Wartość
(dochód w zł)

Zmiana
powierzchni
(3-1)

-4-

-5-

-3-

Zmiana
wartości
(4-2)
-6-

Najem, dzierżawa, bezumowne korzystanie:
2 656 727,80

1 874 325,12

2 634 221

2 403 054,75

-22 506,80

528 729,63

-

639 745,00

-

24 842,00

-

Użyczenie:
614 903,00

Tab. 8
Dochody Gminy-Miasta Ruda Śląska uzyskane z reklamy oraz za zajęcie pasa drogowego:

Cel dzierżawy

Stan
na 31.12.2017 r.

Stan
na 31.12.2018 r.

Wartość (dochód)
w zł.

Wartość (dochód)
w zł.

-2-

-3-

137 261,95

146 831,61

9 569,66

1 490 613,88

1 696 269,53

205 655,65

1 627 875,83

1 843 101,14

215 225,31

-1-

Reklamy (w pasie drogowym)
Zajęcie pasa drogowego
Razem:

3.

Zmiana wartości
(3-2)
-4-

Inne niż własność prawa majątkowe.
Tab. 1
Wartość udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę-Miasto Ruda Śląska w spółkach prawa
handlowego:
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Wartość udziałów i akcji w złotych
Lp.

Nazwa spółki

1.

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pokoju 13,
41-709 Ruda Śląska

Stan na
31.12.2017 r.

% Udział
Miasta Ruda
Śląska
w kapitale
zakładowym

% Udział
Miasta Ruda
Stan na
Śląska
31.12.2018 r.
w kapitale
zakładowym

Zmiana
wartości
w zł

25 719 500

100

25 738 500

100

19 0001)

2.

Śląski Inkubator
Przedsiębiorczości
Sp. z o.o.
ul. K. Goduli 36,
41-703 Ruda Śląska

7 439 000

100

7 439 000

100

0

3.

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Mieszkaniowej
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1. Maja 218,
41-710 Ruda Śląska

8 084 000

100

8 084 000

100

0

4.

Śląskie Media Sp. z o.o.
ul. Niedurnego 36,
41-709 Ruda Śląska

200 000

100

200 000

100

0

5.

Aquadrom Sp. z o.o.
ul. Kłodnicka 95A,
41-706 Ruda Śląska

51 810 850

100

59 517 350

100 7 706 5002)

6.

Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej Sp. z o.o.
ul. W. Lipa 2,
41-703 Ruda Śląska

40 359 000

100

42 883 000

100 2 524 0003)

7.

Śląski Park PrzemysłowoTechnologiczny
Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 26,
41-700 Ruda Śląska

16 360 000

83,35

20 167 000

86,22 3 807 0004)

8.

Rudzka Agencja Rozwoju
„Inwestor” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6,
41-700 Ruda Śląska

4 182 000

82,0

4 182 000

82,0

-

9.

Regionalne Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 76/U1,
41-500 Chorzów

7 155 500

35,5

7 155 500

33,685)

-

10.

Międzygminne
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

15 095 400

20,47

15 095 400

20,47

-
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ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

11.

Węglokoks Energia ZCP
Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 26B,
41-700 Ruda Śląska8)

12.

13.

586 500

0,89

586 500

0,89

-

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5,
41-506 Chorzów

4 940 000

3,36

4 940 000

3,305)

-

Fundusz Górnośląski S.A.
ul. Sokolska 8,
40-086 Katowice

1 548 150

1,17

1 548 150

1,17

-

RAZEM

183 479 900

14 056 500

197 536 400

Zmiany w roku 2018:
1)

aport nieruchomości przy ul. Gęsiej o wartości 19 000 zł,

2)

wkład gotówkowy w wysokości 7 706 500 zł,

3)

wkład gotówkowy w wysokości 2 524 000 zł,

4)

aport nieruchomości przy ul. Kokota wysokości 958 000 zł oraz nieruchomości

przy ul. Bukowej o wartości 2 849 000 zł,
5)

zmiana wynika z podwyższenia kapitału zakładowego przez pozostałych wspólników.

Łączne wydatki majątkowe Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów
wyniosły 14 056 500 zł.

Podsumowanie:
Miasto Ruda Śląska posiada udziały w 13 spółkach prawa handlowego, w tym w 6 spółkach Miasto
posiada 100% udziałów. Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Ruda Śląska w spółkach na dzień
31.12.2018 r. wyniosła 197 536 400 zł i była wyższa o 14 056 500 zł w porównaniu ze stanem na dzień
31.12.2017 roku;
Tab. 2
Wartość ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz Gminy-Miasta Ruda Śląska
na nieruchomościach stanowiących własność innych podmiotów oraz osób fizycznych:
Forma władania
-1-

Stan
Stan
na dzień 31.12.2017r. na dzień 31.12.2018r.
-2-

Pow. (m2)
Użytkowanie
Spółdzielcze
własnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego
Spółdzielcze
własnościowe prawo
do lokalu użytkowego

0

Zmiana

-3-

Wartość
(zł)

Pow. (m2)

-4-

Wartość
(zł)

Pow. (m2) Wartość (zł)

0,00

0,00

0,00

0

0,00

48,65 95 850,00

0,00

0,00

-48,65

-95 850,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00
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Służebność

3 410,00 97 032,00

0,00

0,00 -3 410,00

-97 032,00

Tab. 3
Użytkowanie wieczyste Gminy-Miasta Ruda Śląska na gruncie stanowiącym własność Skarbu
Państwa i innych Jednostek Samorządu Terytorialnego
Stan na 31.12.2017 r.

Zmiana

Powierzchnia
(m²)

Wartość (zł)

Powierzchnia
(m²)

Wartość (zł)

Powierzchnia
(m²)

Wartość (zł)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

23 054*

-*

737 899
*

Stan na 31.12.2018 r.

329 079,45

760 953 22 058 043,76

W latach ubiegłych w tabeli wykazywana była wartość gruntów będących w użytkowaniu
wieczystym Gminy i Powiatu Ruda Śląska na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa
w kwocie ponoszonych przez Gminę opłat rocznych z tego tytułu. W Informacji za rok 2018
podano faktyczną wartość gruntów zaewidencjonowanych w zasobie nieruchomości gminnych
i powiatowych Miasta Ruda Śląska.

Tab. 4
Grunty będące we władaniu Gminy-Miasta Ruda Śląska a stanowiące własność innych podmiotów
lub użytkowanie wieczyste innych podmiotów:
Stan na 31.12.2017 r.

Stan na 31.12.2018 r.

Forma władania

Powierzchnia
w m²

Powierzchnia
w m²

-1-

-2-

-3-

Dzierżawa
Najem
Użyczenie
Samoistne posiadanie
Razem:

1 776

1 776

0

0

16 555

102 430

6 500

6 500

24 831

110 706

Tab. 5
Wartość ustanowionych zastawów i hipotek na rzecz Miasta Ruda Śląska:
Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2017 r.

Stan na
31.12.2018 r.

Zmiana (3-2)

-1-

-2-

-3-

-4-

Zastawy

678 700,85

538 933,36

-139 767,49

Hipoteki

1)

1)

-2 041 672,68

1)

92 559 062,55

90 517 389,87

kwota zawiera należności zabezpieczone hipotekami przez Wydział Spraw Lokalowych,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Finansowo-Księgowy oraz hipotekę
ustanowioną przez Aquadrom sp. z o.o.
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Tab. 6
Wierzytelności (obejmujące należności krótko i długoterminowe) Gminy-Miasta Ruda Śląska:
Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2017 r.
(zł)

Stan na
31.12.2018 r.
(zł)

Zmiana
(3-2)
(zł)

-1-

-2-

-3-

-4-

Należności ogółem:
w tym z tytułu
dostaw towarów i usług
*

135 390 674,99*

137 053 060,67

1 662 385,68

3 628 335,93*

3 056 542,57

-571 793,36

kwoty po uwzględnieniu korekt dokonanych po dniu złożenia informacji za 2017 rok.

Należności samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r. wynoszą
2 553 829,93 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 2 540 288,96 zł.

4.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem.
Jako wpływy z tytułu gospodarowania mieniem należy rozumieć dochody określone w art. 5 ust 2

pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077
z późn. zm.), t.j.: dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się
w szczególności:
a)

wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,

b)

odsetki od środków na rachunkach bankowych,

c)

odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych,

d)

dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych.
Tab.1
Wpływy uzyskane w 2018 r. z tytułu gospodarowania mieniem Gminy-Miasta Ruda Śląska:
Lp.
1.

Wpływy z mienia

Wykonanie

Wpływy ze sprzedaży, w tym:
Sprzedaż nieruchomości (KG*)
Sprzedaż lokali mieszkalnych (KG*)
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
(KG*)
Sprzedaż lokali mieszkalnych (AL*)
Sprzedaż lokali użytkowych (AL*)
Sprzedaż nieruchomości przy sprzedaży lokali (AL*)
Sprzedaż garaży (AL*)
Sprzedaż lokali użytkowych (KG*)
Razem:

6 071 005,80
0,00
27 102,67
1 740 762,24
30 112,00
142 713,13
3 503,00
0,00
8 015 198,84
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2.

Wpływy z dzierżawy, w tym:
Czynsze za lokale mieszkalne w budynkach objętych umową
o zarządzanie – lokale mieszkalne i garaże (AL*)
Czynsze za lokale użytkowe – w tym dzierżawa terenu i reklamy
(AL*)

3 623 103,02

Czynsze za lokale mieszkalne w budynkach prywatnych (AL*)

1 149 066,41

Czynsze za lokale użytkowe w budynkach prywatnych (AL*)
Wpływy z dzierżawy wykazywane przez jednostki
Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne (jednostki organizacyjne)

549 821,95

Dzierżawa majątku wytworzonego w ramach projektu ISPA

5 132 141,66

Czynsze z tytułu pokrycia kosztów mediów
Razem:

162 962,16
4 872,25
110 999,40
35 449 102,35

Wpływy z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu:
Użytkowanie wieczyste - I opłata i opłaty roczne oraz opłaty z tytułu
trwałego zarządu – (KG*)
Użytkowanie wieczyste - I opłata – (AL*)
Użytkowanie wieczyste - opłata roczna – (AL*)
Razem:

4 630 906,03
13 529,56
1 348,15
4 645 783,74

Wpływy z użytkowania, w tym:
Służebność gruntowa

110 604,18

Wynajem powierzchni m.in. pod automaty vendingowe i inne (w tym
obiekty sportowe)

170 375,42

Wynajem sal

706 787,03

Opłaty za użytkowanie i trwały zarząd (KG*)
Razem:
5

91 781,70

2 403 054,75

Dzierżawa - obwody łowieckie

4.

177 749,10

Dzierżawa gruntów komunalnych (KG*)

Dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przez PWiK Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej

3.

22 046 547,95

19 674,44
1 007 441,07

Wpływy z innych tytułów, w tym:
Wpływ z dywidendy
Wpływy z tytułu otrzymanego spadku

0,00
34 561,22

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe

3 407,00

Opłata za zabezpieczenie pasa drogowego

2 414,49

Opłaty za zezwolenia i kary na przejazdy ponadnormatywne

3 150,00

Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych
Kary umowne
Opłaty za umieszczone reklamy
Opłaty za umieszczone reklamy w pasie drogowym

94 825,20
356 621,30
27 808,26
146 831,61
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Odszkodowania za szkody powstałe na skutek ruchu zakładu
górniczego

377 888,04

Opłata za użytkowanie sprzętu

4 636,50

Dochody ze sprzedaży drewna

59 663,38

Opłaty za zajęcie pasa drogowego i czasowe zajęcie terenu

1 762 769,26

Opłata za usługi cmentarne

821 333,42

Dochody uzyskane z mandatów - Straż Miejska

310 990,35

Dochody ze sprzedaży złomu – w tym złomowanie wraków
samochodowych przejętych przez Miasto

13 014,83

Sprzedaż samochodów UM

11 435,00

Sprzedaż drukarek UM

184,50

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

39 410,30

Razem:

4 070 944,66
Razem wpływy z mienia:

53 188 470,66

* KG – wpływy wykazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
* AL – wpływy wykazane przez Wydział Spraw Lokalowych

5.

Wykaz

podmiotów

gospodarujących

mieniem

Gminy-Miasta

Ruda

Śląska

wg

form

organizacyjno-prawnych:
1)

Jednostki budżetowe:
− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska,
− Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska,
− Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, ul. Plebiscytowa 12, 41-705 Ruda Śląska,
− Dzienny Dom „Senior-WIGOR” ul. Markowej 20a, 41-709 Ruda Śląska,
− Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Wita Stwosza 1, 41-705 Ruda
Śląska,
− Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda
Śląska,
− Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej, ul. L. Tołstoja 11, 41-709 Ruda Śląska,
− Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej, ul. Bujoczka 12, 41-700 Ruda Śląska,
− Dom Pomocy Społecznej „Senior”, ul. Puszkina 7, 41-704 Ruda Śląska,
− Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Broniewskiego 8, 41-711 Ruda Śląska,
− Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, ul. Leśna 18, 41-706 Ruda Śląska,
− Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Lecha 10, 41-710 Ruda Śląska,
− Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1, ul. Wolności 43, 41-700 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Pokoju 22, 41-709 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. A. Maya 5, 41-700 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Modrzejewskiej 10, 41-703 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Solskiego 5, 41-703 Ruda Śląska,
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− Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Niedurnego 63, 41-709 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 18, ul. Kazimierza 4, 41-709 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. 1. Maja 286, 41-710 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. Licealna 7, 41-710 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 24, ul. Energetyków 9, 41-706 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Piotra Skargi 117, 41-706 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 30, ul. Kokota 174, 41-711 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 31, ul. Plebiscytowa 9, 41-705 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 32, ul. Tunkla 96, 41-707 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 34, ul. Kamienna 46, 41-707 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Zamenhofa 3, 41-706 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Obr. Westerplatte 8, 41-710 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 39, ul. Sokolska 6, 41-706 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 40, ul. Norwida 12, 41-700 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 42, ul. Brzozowa 2, 41-707 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 43, ul. Drozdów 6, 41-705 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 44, ul. Bytomska 3, 41-703 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 45, ul. Chrobrego 6, 41-705 Ruda Śląska,
− Miejskie Przedszkole Nr 47, ul. Szramka 7, 41-705 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Gen. Hallera 12, 41-709 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gwarecka 2, 41-705 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Norwida 10, 41-700 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Tołstoja 1, 41-709 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Bytomska 8, 41-704 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. 1. Maja 173, 41-710 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Główna 1, 41-710 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna, ul. Bielszowicka 108, 41-711 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna, ul. Sygietyńskiego 6, 41-710 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Ks. Niedzieli 61, 41-711 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 15 Sportowa, ul. Energetyków 15, 41-706 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kukułcza 4, 41-710 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Szkolna 22, 41-711 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Łukaszewicza 7, 41-707 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Wyzwolenia 11, 41-707 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Tunkla 125, 41-707 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Ratowników 15, 41-709 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. 11-Listopada 15, 41-705 Ruda Śląska,
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− Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Ks. Lexa 3, 41-706 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Sprusa 4, 41-700 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Chryzantem 10, 41-700 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna, ul. Magazynowa 35a, 41-700 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Bytomska 45, 41-704 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Joanny 13, 41-703 Ruda Śląska,
− Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Gierałtowskiego 15, 41-700 Ruda Śląska,
− Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Niedurnego 125, 41-708 Ruda Śląska,
− Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Kaczmarka 9, 41-706 Ruda Śląska,
− Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Główna 40, 41-711 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Mickiewicza 15, 41-700 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Jankowskiego 22, 41-710 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orzegowska 25, 41-704 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Planty Kowalskiego 3, 41-709 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Kałusa 3, 41-710 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych, ul. Bujoczka 2, 41-700 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół nr 5 ul. Jankowskiego 2, 41-710 Ruda Śląska,
− Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, ul. Niedurnego 36, 41-709 Ruda
Śląska,
− Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska,
− Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Orzegowska 25, 41-704 Ruda Śląska,
− Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Chrobrego 6, 41-705 Ruda Śląska,
− Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska,
− Urząd Miasta Ruda Śląska, Pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
− Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, ul. Gen. Hallera 6, 41709 Ruda Śląska,
− Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej, ul. 1. Maja 286, 41-710 Ruda Śląska,
− Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej, ul. Kościelna 35, 41-700 Ruda Śląska,
− Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej, ul. Bujoczka 12, 41-700 Ruda Śląska,
− Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
przy ul. Plebiscytowej 12, 41-705 Ruda Śląska,
− Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Chroboka 5/2, 41-711 Ruda Śląska,
− Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 przy pl. Chopina 4/6, 41-700 Ruda Śląska,
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− Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 11/2, 41-710 Ruda Śląska,
− Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 przy ul. Osiedlowej 17, 41-710 Ruda Śląska,
− Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 przy ul. Chroboka 3/5, 41-711 Ruda Śląska.
Jednostki budżetowe wymienione w poz.1-12 i 87-93 działają w zakresie pomocy
społecznej, z poz.13-81 i poz. 84-86 w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych,
natomiast jednostka z poz. 82 realizuje zadania w zakresie sportu i rekreacji.
2)

Zakład budżetowy:
− Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej, ul. Główna 11, 41-711 Ruda
Śląska.

3)

Instytucje kultury:
− Miejskie Centrum Kultury, ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska,
− Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Dąbrowskiego 18, 41-710 Ruda Śląska,
− Muzeum Miejskie, ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska,
− Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska.

4)

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
− Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ, ul. Niedurnego 50 d, 41-709 Ruda Śląska,
− Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ, ul. Ballestremów 16, 41700 Ruda Śląska,
− Poradnia Medycyny Szkolnej SP ZOZ, ul. Radoszowska 163, 41-707 Ruda Śląska,
− Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul. Pokoju 4, 41-709 Ruda Śląska,
− Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul. Ks. Niedzieli 51, 41-711 Ruda Śląska,
− Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul. Siekiela 13, 41-705 Ruda Śląska,
− Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul. Gierałtowskiego 29, 41-701 Ruda Śląska,
− Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul. Makuszyńskiego 7, 41-706 Ruda Śląska,
− Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul. Sztolniowa 6, 41-705 Ruda Śląska,
− Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul. Lipa 3, 41-703 Ruda Śląska.

5)

Powiatowy Urząd Pracy:
− Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska.

Tab.1
Zmiany w jednostkach organizacyjnych Gminy-Miasta Ruda Śląska:
Wyszczególnienie

Liczba jednostek wg stanu na
31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

88

931)2)

Zakład budżetowy

1

1

Instytucje kultury

4

4

10

10

Jednostki budżetowe

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
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Powiatowy Urząd Pracy
Razem
1)

1

1

104

109

Z dniem 1 października 2018 r. zostały utworzone nowe jednostki budżetowe:
− Centrum

Administracyjne

Obsługi

Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych

przy

ul. Plebiscytowej 12 (Uchwała nr PR.0007.127.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
30.08.2018 r.),
− Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

Nr

1

przy

ul.

Chroboka

5/2

(Uchwała

4/6

(Uchwała

nr PR.0007.129.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r.),
− Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

Nr

2

przy

pl.

Chopina

nr PR.0007.131.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r.),
− Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 11/2 (Uchwała
nr PR.0007.133.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r.),
− Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

Nr

4

przy

ul.

Osiedlowej

17

(Uchwała

3/5

(Uchwała

nr PR.0007.135.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r.),
− Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

Nr

5

przy

ul.

Chroboka

nr PR.0007.137.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r.).
2)

Z dniem 1 stycznia 2018 r. został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
przy ul. Niedurnego 125, w skład którego weszło dotychczasowe Miejskie Przedszkole Nr 14
przy ul. Węglowej 8 oraz dotychczasowa Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Niedurnego 125
(Uchwała nr PR.0007.153.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2017 r.)

Rozdział 16
Zasoby terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
W 2018 roku Gmina Miasto Ruda Śląska przygotowała do zbycia z przeznaczeniem
pod

zabudowę

mieszkaniową

grunty

o

łącznej

powierzchni

6,34

ha.

53

nieruchomości

pod indywidualną zabudowę oraz 1 nieruchomość pod zabudowę realizowaną przez dewelopera.
Na zbycie przedmiotowych gruntów zorganizowano 50 przetargów, w wyniku których:
− 41 nieruchomości oddano w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (ulice: Piernikarczyka 8,
Joachima Lelewela 5, Wspólna 5, Wirecka 8, biskupa Wilhelma Pluty 1, Na Piaski 2, Słoneczna 3,
Gęsia 1, Kingi 7, Wrzosowa/Polna 1),
− sprzedano prawo własności 3 nieruchomości (ulice: Wiśniowa, Wojciecha Kossaka, Wawrzyńca
Szczudlaka),
− sprzedano prawo użytkowania wieczystego 3 nieruchomości (ul. Władysława Jagiełły).
Łączna powierzchnia zbytych gruntów wynosi 5,95 ha: 46 nieruchomości o łącznej powierzchni
4,40 ha zbyto pod zabudowę indywidualną, 1 nieruchomość, o powierzchni 1,55 ha, pod zabudowę
deweloperską.
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W 2018 roku Gmina nabyła grunt o powierzchni 0,0552 ha zabudowany częścią budynku
mieszkalnego (udział ½ część w nieruchomości o powierzchni 0,1104 ha), natomiast zbyciu
w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
podlegał grunt o łącznej powierzchni 0,0773 ha. Ponadto skomunalizowano działki o łącznej
powierzchni 0,6817 ha – jako tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

Rozdział 17
Komunikacja i transport w mieście.
W 2018 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Transportu Zbiorowego, zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami, podjął czynności w wielu obszarach, dotyczących funkcjonowania transportu
zbiorowego.
1.

Czynności techniczne usprawniające funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego.
W celu zachęcenia podróżnych do korzystania z usług transportu publicznego, niezbędna jest

poprawa infrastruktury w zakresie zarówno inwestycji (projektowanie nowych sieci transportu) jak
i modernizacja istniejących oraz szereg działań zmierzających do niwelowania nieprawidłowości
występujących czy też powstałych w ostatnim czasie w tym obszarze. Dotyczy to głównie:
•

miejsc

przystankowych:

budowa

wiat,

niezwłoczna

wymiana

zniszczonych

informacji

przystankowych, jasny i przejrzysty rozkład jazdy środków komunikacji publicznej, poprawa
komfortu dojścia do przystanku, budowa zatok przystankowych;
•

powstawania

węzłów

przesiadkowych:

poprawa

dostępności

do

stacji

i

przystanków

przesiadkowych, wyposażenie w urządzenia stwarzające dobre warunki dla osób oczekujących
na przejazd publicznym transportem drogowym, zwiększenie dostępności do automatów
biletowych.
W minionym roku w tym obszarze podjęto działania, zmierzające do realnej poprawy
funkcjonowania transportu zbiorowego oraz niwelujące nieprawidłowości, które obejmowały:
1)

informację stacyjną na dworcu PKP w Rudzie Śląskiej – Chebziu,

2)

powstanie nowych wiat przystankowych na wytypowanych przystankach komunikacji publicznej
(tramwajowo – autobusowej),

3)

wymianę zniszczonej (nieczytelnej) informacji przystankowej na przystankach komunikacji
autobusowej i tramwajowej na terenie miasta Ruda Śląska;

4)

interaktywną mapę przebiegu linii KZK GOP – wnioski, uwagi i propozycje wdrożenia zmian
do Organizatora Transportu Zbiorowego (OTZ),

5)

tymczasową zmianę lokalizacji przystanku „Ruda Śląska – Nowy Bytom Urząd Miasta”,

6)

wniosek w sprawie posadowienia nowych automatów biletowych przy ul. Dworcowej w Rudzie
Śląskiej – Chebziu oraz ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie,
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7)

czynności administracyjne związane z przejęciem przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię
zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
na obszarze gmin członkowskich KZK GOP w Katowicach.

2.

Optymalizacja sieci połączeń publicznego transportu zbiorowego.
Dobrze

funkcjonujący

transport

zbiorowy

pozwala

na

swobodne

przemieszczanie

się mieszkańców do miejsc zatrudnienia, nauki, placówek kultury, centrów handlowych, itp.
Z drugiej strony, w rejonach dużego zatłoczenia dróg, stanowi realną alternatywę dla użytkowników
samochodów

osobowych

i

nabiera

coraz

większego

znaczenia,

jako

czynnik

równowagi

funkcjonowania różnych środków przewozowych. Wzmożony ruch na drogach powoduje zatory,
mające niepożądane skutki, takie jak wydłużanie czasu podróży, zanieczyszczanie powietrza, wzrost
liczby wypadków drogowych, zmiany klimatyczne.
Jednym z rozwiązań mogących przeciwdziałać zwiększającemu się zatłoczeniu dróg, jest
zapewnienie dostępnego dla każdego podróżnego transportu publicznego, będącego realną
konkurencją dla motoryzacji indywidualnej. W tym przypadku niezwykle istotny jest monitoring
funkcjonującego systemu transportu zbiorowego i optymalizacja połączeń tego systemu. Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Transportu Zbiorowego w 2018 r. przeprowadził działania w tym obszarze, które
dotyczyły:
1)

wprowadzenia korekt godzin kursowania autobusu linii „155”,

2)

wprowadzenia korekt godzin kursowania autobusu linii „118”,

3)

wydłużenie w dni robocze kursu autobusu linii nr „39”,

4)

wprowadzenie korekt godzin kursowania komunikacji tramwajowej w związku z organizacją
imprez na obszarze Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii,

5)

czynności kontrolnych dot. realizacji kursów autobusu linii „982”,

6)

uruchomienia bezpłatnej, dodatkowej komunikacji miejskiej na czas trwania „Dni Rudy Śląskiej
2018”,

7)

funkcjonowania komunikacji publicznej na czas trwania wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”,

8)

funkcjonowania

komunikacji

publicznej

na

czas

trwania

IV

Rudzkiego

Półmaratonu

Industrialnego,
9)

czynności zmierzających do objęcia komunikacją publiczną rejonu marketu „Kaufland”
przy ul.1-go Maja w Rudzie Śląskiej,

10) funkcjonowania komunikacji publicznej na czas trwania XVIII Miedzynarodowego Festiwalu
Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła w Rudzie Śląskiej,
11) koncepcji uruchomienia na terenie Rudy Śląskiej 7 linii minibusowych,
12) planowania wielkości pracy eksploatacyjnej środków komunikacji publicznej w 2019 r.,
13) działań związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania komunikacji publicznej w związku
z przebudową ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej,
14) działań związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania komunikacji publicznej w związku
z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Wolności, Brańskiego i Magazynowej w Rudzie Śląskiej,
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15) przejęcia

zadania

związanego

z obsługą

komunikacji

publicznej w

rejonie

sklepów

wielkopowierzchniowych usytuowanych w Rudzie Śląskiej przy ul.1-go Maja 370 a.
3.

Spotkania z mieszkańcami, konferencje i odczyty naukowe obejmujące swym zasięgiem
funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Transportu Zbiorowego w 2018 r. uczestniczył w licznych

spotkaniach z mieszkańcami oraz konferencjach naukowych, seminariach i odczytach, które
podejmowały temat publicznego transportu zbiorowego. Transport to jeden z ważniejszych czynników
decydujących o atrakcyjności miasta. Ilość połączeń komunikacyjnych pomiędzy najważniejszymi
ośrodkami w mieście jest czynnikiem decydującym o zadowoleniu mieszkańców. Za udogodnieniami
dla pasażerów stoi jednak mnóstwo wyzwań dla rządzących miastami. Wszystko to za sprawą rosnącej
mobilności, rozwijających się technologii oraz prowadzonej polityki ekologicznej. Tematyka spotkań
i konferencji naukowych, o których mowa w tym obszarze działalności Pełnomocnika Prezydenta
Miasta ds. Transportu Zbiorowego, obejmował w głównej mierze takie zagadnienia jak:
a)

uwagi i problematykę funkcjonowania transportu w miastach Górnośląsko – Zagłębiowskiej
Metropolii (GZM),

b)

rola transportu (w tym transportu zbiorowego) w funkcjonowaniu nowoczesnego miasta,

c)

istota sprawności i efektywności systemu transportowego,

d)

optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego,

e)

transport przyjazny dla środowiska - energooszczędność i innowacyjność,

f)

inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy
informacji przystankowej, inteligentne systemy płatności),

g)

mobilność w transporcie publicznym,

h)

idea Smart w transporcie publicznym.

Rozdział 18
Informacje uzupełniające.
Sprawozdanie ze Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030 oraz sprawozdanie
z Gminnego Programu Rewitalizacji stanowią załączniki do niniejszego Raportu.
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CZĘŚĆ IV
BUDŻET OBYWATELSKI
Rozdział 1
Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, które zostały uwzględnione
w uchwale budżetowej na 2018 r.

Dział

Rozdz.

Nazwa

Zadanie

Jednostka
realizująca

Plan
w złotych

1

2

3

4

5

6

I. ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

900

90095

1 000 000

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

1 000 000

POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

1 000 000
Rolkowisko przy parku
Strzelnica

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

II. ZADANIA LOKALNE
801
80101

80104

1 650 000

OŚWIATA
I WYCHOWANIE

825 000

SZKOŁY
PODSTAWOWE

330 000
Rozbudowa infrastruktury
sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Rudzie
Śląskiej. Budowa bieżni
dwutorowej zakończonej
skocznią do skoku w dal

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

165 000

Kreatywna strefa gier
przy Szkole Podstawowej
nr 40 im. Karola Goduli
w Rudzie Śląskiej

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

165 000

PRZEDSZKOLA

330 000
Modernizacja placu zabaw
na terenie miejskiego
Przedszkola nr 42 w Rudzie
Śląskiej Kochłowicach
przy ul. Brzozowej 2

80130

1 000 000

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

165 000

Wykonanie mini boiska oraz
zakup ławek i urządzeń
zabawowych dla ogrodu
WYDZIAŁ
przedszkolnego Miejskiego
INWESTYCJI
Przedszkola nr 39
im. Bajkolandii w Rudzie
Śląskiej przy ul. Sokolskiej 6

165 000

SZKOŁY ZAWODOWE

165 000
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Modernizacja istniejącej
infrastruktury sportowej budowa boiska
wielofunkcyjnego
do siatkówki i koszykówki
na terenie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Rudzie Śląskiej

900

90095

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

825 000

POZIOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

825 000
Dla każdego coś miłego
do spędzania czasu wolnego
- siłownia zewnętrzna,
WYDZIAŁ
stoły, ławki, huśtawka,
INWESTYCJI
karuzele itp. Na osiedlu
Bykowina

165 000

Sport i rekreacja w Parku
Dworskim w Nowym
Bytomiu

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

165 000

Zagospodarowanie terenu
przy zabytkowym piecu
chlebowym tzw. Piekaroku

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

165 000

Mini park linowy z tyrolką
i trampolinami - Wirek
ul. Kolberga

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

165 000

Kort tenisowy -Bielszowice.
Budowa boiska ze sztuczną
WYDZIAŁ
nawierzchnią do tenisa
INWESTYCJI
ziemnego przy istniejącym
kompleksie boisk w parku
"Strzelnica" w Bielszowicach

165 000

III. REZERWA
758
75818

165 000

165 000
RÓŻNE ROZLICZENIA

165 000

REZERWY OGÓLNE
I CELOWE

165 000
Rezerwa/ niewykorzystane
środki

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

165 000

RAZEM I + II + III

2 815 000
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Rozdział 2
Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, które zostały uwzględnione
w uchwale budżetowej, a nie zostały wykonane.

Lp.

nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)

1

Rolkowisko przy Parku Strzelnica

2

Kort tenisowy - Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego
przy istniejącym kompleksie boisk w parku "Strzelnica" w Bielszowicach

3

Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej - budowa boiska wielofunkcyjnego
do siatkówki i koszykówki na terenie ZSP-2 w Rudzie Śląskiej

4

Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu

5

Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki,
huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina

Uwagi dotyczące realizacji ww. zadań:
1)

„Rolkowisko przy Parku Strzelnica”. W celu realizacji zadania przeprowadzono trzy postępowania
przetargowe:
− 25 maja 2018 r. – brak ofert,
− 26 czerwca 2018 r. – została złożona jedna oferta, o wartości 1 187 321,07 (cena wyższa
od zaplanowanych środków o 187 321,07 zł),
− 20 lipca 2018 r. – brak ofert.

2)

„Kort tenisowy - Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego
przy istniejącym kompleksie boisk w parku "Strzelnica" w Bielszowicach”. W celu realizacji
zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe:
− 18 maja 2018 r. – zostały złożone dwie oferty: jedna została odrzucona ze względów
formalnych, druga, na kwotę 396 543,21 (cena wyższa od zaplanowanych środków
o 231 543,21 zł) znacznie przewyższała środki, jakie mogły być przeznaczone na realizację
zadania,
− 20 czerwca 2018 r. – wpłynęły dwie oferty – pierwsza na kwotę 210 333,00 zł (cena wyższa od
zaplanowanych środków o 45 333 zł), druga na kwotę 369 000,00 zł (cena wyższa od
zaplanowanych środków o 204 000,00 zł).

3)

„Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej - budowa boiska wielofunkcyjnego
do siatkówki i koszykówki na terenie ZSP-2 w Rudzie Śląskiej”. W celu realizacji zadania
przeprowadzono dwa postępowania przetargowe:
− 6 czerwca 2018 r. – brak ofert;
− 12 lipca 2018 r. – zostały złożone dwie oferty – pierwsza na kwotę 259 170,43 zł (cena wyższa
od zaplanowanych środków o 94 170,43 zł), druga na kwotę 236 726,91 zł (cena wyższa
od zaplanowanych środków o 71 726,91 zł).
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4)

„Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu”. W celu realizacji zadania
przeprowadzono dwa postępowania przetargowe:
− 13 lipca 2018 r. – jedna oferta na kwotę 234 000,00 zł (cena wyższa od zaplanowanych środków
o 69 000,00 zł),
− 17 sierpnia 2018 r. – brak ofert.

5)

„Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki,
huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina”.
W celu realizacji zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe:
− 4 czerwca 2018 r. – brak ofert;
− 13 września 2018 r. – została złożona jedna oferta, na kwotę 275 891,66 zł (cena wyższa
od zaplanowanych środków o 101 666,66 zł).

Rozdział 3
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w uchwale budżetowej na realizację zadań
wybranych w ramach budżetu obywatelskiego oraz stopień ich wykorzystania.

Informacja z wykonania planu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2018 rok
W złotych
Dział

Rozdz.

Nazwa

Zadanie

Jednostka
realizująca

Plan 2018

Wykonanie
2018

%

1

2

3

4

5

6

7

8

I. ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

900

90095

1 000 000,00

25 830,00

2,58

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

1 000 000,00

25 830,00

2,58

POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

1 000 000,00

25 830,00

2,58

1 000 000,00

25 830,00

2,58

Rolkowisko
WYDZIAŁ
przy parku Strzelnica INWESTYCJI
II. ZADANIA LOKALNE
801
80101

1 762 000,00 1 123 276,79

63,7

OŚWIATA
I WYCHOWANIE

854 000,00

684 556,17

80,1

SZKOŁY
PODSTAWOWE

330 000,00

323 724,99

98,1
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80104

80130

Rozbudowa
infrastruktury
sportowej przy
Szkole Podstawowej
nr 6 w Rudzie
Śląskiej. Budowa
bieżni dwutorowej
zakończonej
skocznią do skoku
w dal

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

165 000,00

164 999,99

100

Kreatywna strefa
gier przy Szkole
Podstawowej
nr 40 im. Karola
Goduli w Rudzie
Śląskiej

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

165 000,00

158 725,00

96,2

359 000,00

350 991,18

97,77

Modernizacja placu
zabaw na terenie
Miejskiego Przedszkola WYDZIAŁ
INWESTYCJI
nr 42 w Rudzie
Śląskiej Kochłowicach
przy ul. Brzozowej 2

184 000,00

178 176,18

96,83

Wykonanie mini boiska
oraz zakup ławek
i urządzeń
zabawowych dla
WYDZIAŁ
ogrodu przedszkolnego
INWESTYCJI
Miejskiego Przedszkola
nr 39 im. Bajkolandii
w Rudzie Śląskiej
przy ul. Sokolskiej 6

175 000,00

172 815,00

98,75

165 000,00

9 840,00

5,96

165 000,00

9 840,00

5,96

908 000,00

438 720,62

48,32

PRZEDSZKOLA

SZKOŁY
ZAWODOWE
Modernizacja
istniejącej
infrastruktury
sportowej - budowa
boiska
wielofunkcyjnego
do siatkówki
i koszykówki
na terenie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rudzie Śląskiej

900

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ
INWESTYCJI
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90095

POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

908 000,00

438 720,62

48,32

Dla każdego coś
miłego do spędzania
czasu wolnego siłownia zewnętrzna, WYDZIAŁ
stoły, ławki,
INWESTYCJI
huśtawka, karuzele
itp. na osiedlu
Bykowina

165 000,00

12 300,00

7,45

Sport i rekreacja
w Parku Dworskim
w Nowym Bytomiu

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

165 000,00

7 257,00

4,4

Zagospodarowanie
terenu
przy zabytkowym
piecu chlebowym
tzw. Piekaroku

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

165 000,00

164 328,00

99,59

Mini park linowy
z tyrolką
i trampolinami Wirek ul. Kolberga

WYDZIAŁ
INWESTYCJI

248 000,00

244 011,62

98,39

Kort tenisowy Bielszowice. Budowa
boiska ze sztuczną
nawierzchnią
WYDZIAŁ
do tenisa ziemnego
INWESTYCJI
przy istniejącym
kompleksie boisk
w Parku „Strzelnica”
w Bielszowicach

165 000,00

10 824,00

6,56

53 000,00

0,00

0,00

RÓŻNE
ROZLICZENIA

53 000,00

0,00

0,00

REZERWY
OGOLNE
I CELOWE

53 000,00

0,00

0,00

53 000,00

0,00

0,00

III. REZERWA
758

75818

Rezerwa/
niewykorzystane
środki

WYDZIAŁ
INWESTYCJI
RAZEM I + II + III

2 815 000,00 1 149 106,79 40,82

Rozdział 4
Zadania zrealizowane w 2018 r.
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2017 r.
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W 2018 r. wykonane zostały dwie inwestycje, które w wyniku głosowania mieszkańców
na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. wybrane zostały do realizacji:
1)

„Rudzkie miasteczko ruchu drogowego”.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano kwotę 1 213 000,00 zł, z czego w 2018 r.
wydatkowano kwotę 1 211 093,39 zł (tj. 99,84%). Całkowita wartość zadania, zrealizowanego
w latach 2017-2018, wyniosła 1 250 814,52 zł;

2)

„Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ul. 1 Maja”.
Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano kwotę 147 525,00 zł, z czego w 2018 r.
wydatkowano kwotę 147 524,99 zł (tj. 100%). Całkowita wartość zadania, zrealizowanego
w latach 2017 – 2018, wyniosła 147 524,99 zł.
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CZĘŚĆ V
REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła 237 uchwał,
z których 212 zostało przekazanych do wykonania Prezydentowi Miasta. Uwzględniając przedmiot
regulacji oraz projektodawców podjętych uchwał (komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie
jednostki organizacyjne), w 2018 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła:
1)

42 uchwały w zakresie budżetu miasta (Wydział Budżetu Miasta);

2)

8 uchwał w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach ze 100 % udziałem Miasta
(Wydział Nadzoru Właścicielskiego);

3)

8 uchwał w zakresie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku (Wydział
Rozwoju Miasta);

4)

5 uchwał w zakresie lokali użytkowych (Wydział Spraw Lokalowych);

5)

3 uchwały w zakresie nadania nazwy ulicy lub pozbawienia nazwy ulicy (Biuro Geodety Miasta);

6)

9 uchwał w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
(Wydział Urbanistyki i Architektury);

7)

13 uchwał w zakresie ochrony konserwatorskiej (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków);

8)

9 uchwał w zakresie oświaty (Wydział Oświaty);

9)

34 uchwały z zakresu ochrony zdrowia (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych);

10) 4 uchwały z zakresu podatków (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych);
11) 2 uchwały w zakresie dróg w mieście (Wydział Dróg i Mostów);
12) 4 uchwały w zakresie gospodarki nieruchomościami (Wydział Gospodarki Nieruchomościami);
13) 5 uchwał w zakresie gospodarki komunalnej (Wydział Gospodarki Komunalnej);
14) 7 uchwał w zakresie ochrony środowiska (Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa);
15) 1 uchwała w zakresie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie
na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia
pojazdu (Wydział Zarządzania Kryzysowego);
16) 2 uchwały w zakresie prawnym (Biuro Prawne);
17) 45 uchwał z zakresu działania Rady Miasta (Kancelaria Rady Miasta);
a)

14 uchwał przekazanych do wykonania Prezydentowi Miasta,

b)

31 uchwał przekazanych do wykonania Przewodniczącemu Rady Miasta.

18) 2 uchwały z zakresu spraw obywatelskich (Wydział Spraw Obywatelskich);
19) 1 uchwała w zakresie Budżetu Obywatelskiego miasta Ruda Śląska na rok 2019 (Kancelaria Urzędu
Miasta);
20) 3

uchwały

w

zakresie

współpracy

z

Komunikacyjnym

Związkiem

Komunalnym

GOP

w Katowicach (Andrzej Nowak);
21) 3 uchwały w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
(MOSiR);
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22) 2 uchwały w zakresie nadania statutów Żłobkom Miejskim, działającym na terenie miasta
Ruda Śląska (Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej, Żłobek Miejski „Misiakowo”);
23) 13 uchwał w sprawie utworzenia jednostek budżetowych („Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”, „Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie
Śląskiej”, „Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”,
„Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1”, „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2”,
„Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3”, „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4”,
„Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5”);
24) 1 uchwała w zakresie zmian w statucie jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie
Śląskiej (Noclegownie Miejskie);
25) 1 uchwała w zakresie zmiany treści statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
w części dotyczącej lokalizacji filii oraz zakresu ich działania (Miejska Biblioteka Publiczna);
26) 10 uchwał z zakresu pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej).
Na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska do Rady Miasta zostało przekazanych 198 projektów
uchwał, celem ich procedowania, w tym 61 aktów prawa miejscowego, które były konsultowane
w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających
siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska.

Rozdział 1
Wykaz uchwał wykonanych przez Prezydenta Miasta.

1. Uchwały wdrożone i w całości zrealizowane:
Lp.

nr uchwały

data podjęcia

przedmiot regulacji

jednostka
wykonująca

1

PR.0007.2.2018

08.01.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2017

FB

2

PR.0007.3.2018

08.01.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r.
w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2018

FB

3

PR.0007.4.2018

08.01.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041

FB

4

PR.0007.5.2018

25.01.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.4.2018
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
08.01.2018 r. zmieniającą uchwałę
Nr PR.00007.232.2017 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie

FB
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ruda Śląska na lata 2018 – 2041

5

PR.0007.6.2018

25.01.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2018

FB

6

PR.0007.7.2018

25.01.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2016
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.912.2017r. w sprawie budżetu miasta
na prawach powiatu na rok 2018

FB

7

PR.0007.8.2018

25.01.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018
– 2041

FB

8

PR.0007.9.2018

25.01.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.57.2014 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie
wskazania samorządowych jednostek
budżetowych oraz ustalenia źródeł ich
dochodów, które mogą być gromadzone
przez te samorządowe jednostki budżetowe
na wydzielonych rachunkach bankowych,
rodzajów wydatków, które mogą być nimi
finansowane oraz sposobu i trybu
sporządzania planów finansowych dla
wydzielonych rachunków dochodów

FB

9

PR.0007.10.2018

25.01.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo –
Technologiczny spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie
Śląskiej

PW

10

PR.0007.11.2018

25.01.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo –
Technologiczny spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie
Śląskiej

PW

11

PR.0007.15.2018

25.01.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śl.
z dnia 15.11.2017 r. w sprawie nadania
Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda
Śląska

PR

12

PR.0007.18.2018

22.02.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków oraz przychodów budżetu
miasta na prawach powiatu na rok 2018

FB

13

PR.0007.19.2018

22.02.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na
prawach powiatu na rok 2018

FB
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14

PR.0007.20.2018

22.02.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska
na lata 2018 - 2041

FB

15

PR.0007.22.2018

22.02.2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających na remoncie
wież wraz z wymianą elementów
konstrukcyjnych oraz zmianą pokrycia,
wykonaniem nowych obróbek blacharskich
oraz wymianą sterczyn w kościele
pw. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej Orzegowie

AZ

16

PR.0007.23.2018

22.02.2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających
na wykonaniu remontu wieży północnej
kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej
w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

AZ

17

PR.0007.24.2018

22.02.2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających
na wykonaniu wymiany oświetlenia oraz
malowania wnętrza kościoła pw. św. Marii
Magdaleny w Rudzie Śląskiej Bielszowicach

AZ

18

PR.0007.25.2018

22.02.2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających na
renowacji elewacji budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 3
w Rudzie Śląskiej - Rudzie

AZ

19

PR.0007.26.2018

22.02.2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających na
renowacji elewacji budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 5
w Rudzie Śląskiej - Rudzie

AZ

20

PR.0007.27.2018

22.02.2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających na
renowacji fragmentu elewacji południowej
kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego
w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu

AZ

21

PR.0007.30.2018

22.02.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr
PR.0007.240.2017 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

EZ

22

PR.0007.31.2018

22.02.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej

EZ
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23

PR.0007.32.2018

22.02.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Makuszyńskiego 7

EZ

24

PR.0007.33.2018

22.02.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3

EZ

25

PR.0007.34.2018

22.02.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana
Gierałtowskiego 29

EZ

26

PR.0007.35.2018

22.02.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Niedurnego 50d

EZ

27

PR.0007.36.2018

22.02.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Poradni Medycyny Szkolnej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Radoszowskiej 163

EZ

28

PR.0007.37.2018

22.02.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Ośrodka Terapii Uzależnień
i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

EZ

29

PR.0007.38.2018

22.02.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Pokoju 4

EZ

30

PR.0007.39.2018

22.02.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Siekiela 13

EZ

31

PR.0007.40.2018

22.02.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b

EZ

32

PR.0007.41.2018

22.02.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.184.2015 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej
Przychodni Rejonowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Makuszyńskiego 7

EZ

33

PR.0007.42.2018

22.02.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.185.2015 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie

EZ
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powołania i zwołania pierwszego
posiedzenia Rady Społecznej Przychodni
Rejonowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie
Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego
7, zmienionej Uchwałą Nr PR.0007.40.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca
2017 r.
34

PR.0007.43.2018

22.02.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu garażu położonego
w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
w rejonie ulicy Chorzowskiej

AL

35

PR.0007.44.2018

22.02.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż
murowany położony w Rudzie Śląskiej Halembie w rejonie ulicy Solidarności

AL

36

PR.0007.45.2018

22.02.2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze
wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej Halembie

AM

37

PR.0007.46.2018

22.02.2018 r.

w sprawie pozbawienia nazwy ulicy Arki
Bożka w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach

AM

38

PR.0007.47.2018

22.03.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2018

FB

39

PR.0007.48.2018

22.03.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na
prawach powiatu na rok 2018

FB

40

PR.0007.49.2018

22.03.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska
na lata 2018 – 2041

FB

41

PR.0007.50.2018

22.03.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki pod firmą Aquadrom spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rudzie Śląskiej

PW

42

PR.0007.51.2018

22.03.2018 r.

w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji wraz
z uzasadnieniem o zamiarze zmiany treści
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej w części dotyczącej
lokalizacji filii oraz zakresu ich działania

MBP

43

PR.0007.52.2018

22.03.2018 r.

w sprawie przeznaczenia środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych

MOPS
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44

PR.0007.54.2018

22.03.2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających na remoncie
i malowaniu wnętrza Sanktuarium
św. Józefa w Rudzie Śląskiej – Rudzie

AZ

45

PR.0007.55.2018

22.03.2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających
na renowacji elewacji budynku
mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. ks. Józefa Niedzieli 22 w Rudzie
Śląskiej – Bielszowicach

AZ

46

PR.0007.56.2018

22.03.2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających na remoncie
wieży głównej kościoła pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli

AZ

47

PR.0007.57.2018

22.03.2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających na
wykonaniu renowacji trzech elewacji
budynku dawnego ratusza położonego
przy ul. kard. Augusta Hlonda 27 w Rudzie
Śląskiej – Orzegowie

AZ

48

PR.0007.58.2018

22.03.2018 r.

w sprawie oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska

AU

49

PR.0007.59.2018

22.03.2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym
pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja,
autostradą A4 oraz wschodnią granicą
miasta Ruda Śląska

AU

50

PR.0007.60.2018

22.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr
PR.0007.158.2016 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 20.12.2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska w obszarze
zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie
w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej,
w zakresie załącznika graficznego

AU

51

PR.0007.62.2018

22.03.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu na czas
nieoznaczony budynku kontenerowego
mieszczącego się przy ul. Ratowników 2
w Rudzie Śląskiej

MOSiR

52

PR.0007.63.2018

22.03.2018 r.

w sprawie podziału miasta Ruda Śląska
na okręgi wyborcze w wyborach do Rady
Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia ich

PR
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granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
53

PR.0007.64.2018

22.03.2018 r.

w sprawie wniosku z dnia 06.02.2018 r.
p. xxx xxx „o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego wobec Pani Grażyny
Dziedzic oraz Krzysztofa Mejer za działania
zbycia na rzecz obcych osób mojej – naszej
rodzinnej działki nr 1710/63 w
Kochłowicach, wszczęcia kontroli w UM czy
były inne takie patologiczne przypadki,
pisma UM z dnia 26.01.2018 w sprawie
rodzinnej działki 1710/63”

PR

54

PR.0007.65.2018

22.03.2018 r.

w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx
xxx na działanie dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej
w sprawie „nierzetelnego rozpatrzenia
skargi”

PR

55

PR.0007.66.2018

19.04.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2018

FB

56

PR.0007.67.2018

19.04.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na
prawach powiatu na rok 2018

FB

57

PR.0007.68.2018

19.04.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na
lata 2018 – 2041

FB

58

PR.0007.69.2018

19.04.2018 r.

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta
Ruda Śląska na rok 2019

SP

59

PR.0007.70.2018

19.04.2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 622/XXXIII/2004
Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia
25.11.2004 r. w sprawie nadania Statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej

MOSiR

60

PR.0007.72.2018

19.04.2018 r.

w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska
na stałe obwody głosowania

PR

61

PR.0007.73.2018

19.04.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko kierownika Przychodni
Specjalistycznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy
Piotra Niedurnego 50d

PR

62

PR.0007.74.2018

19.04.2018 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Miasta Ruda Śląska”

PR

63

PR.0007.78.2018

24.05.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków oraz przychodów budżetu
miasta na prawach powiatu na rok 2018

FB

64

PR.0007.79.2018

24.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia

FB
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20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na
prawach powiatu na rok 2018
65

PR.0007.80.2018

24.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na
lata 2018 – 2041

FB

66

PR.0007.84.2018

24.05.2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Programu Współpracy Miasta
Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2017

EZ

67

PR.0007.85.2018

24.05.2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Miasto Ruda Śląska

EO

68

PR.0007.87.2018

24.05.2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych, nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej oraz zasad
zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie zaocznej

EO

69

PR.0007.88.2018

24.05.2018 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalono plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego

EO

70

PR.0007.95.2018

21.06.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2018

FB

71

PR.0007.96.2018

21.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na
prawach powiatu na rok 2018

FB

72

PR.0007.97.2018

21.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na
lata 2018 – 2041

FB

73

PR.0007.98.2018

21.06.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki pod firmą Aquadrom spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rudzie Śląskiej

PW

74

PR.0007.99.2018

21.06.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
nowych udziałów do spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

PW
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Rudzie Śląskiej

75

PR.0007.100.2018

21.06.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie
Śląskiej

PW

76

PR.0007.102.2018

21.06.2018 r.

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Ruda Śląska do złożenia wniosku
o dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020, Oś priorytetowa II - Ochrona
Środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian
klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski
żywiołowe, w szczególności katastrofy
naturalne oraz monitoring środowiska, Typ
projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania
wodami opadowymi na terenach miejskich
oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia
pn. „Zagospodarowanie wód opadowych
wraz z monitoringiem środowiskowym
w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople
Deszczu - Etap I”

KO

77

PR.0007.103.2018

21.06.2018 r.

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Ruda Śląska do złożenia wniosku o
dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020, Oś priorytetowa II - Ochrona
Środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian
klimatu wraz z zabezpieczeniem i
zwiększeniem odporności na klęski
żywiołowe, w szczególności katastrofy
naturalne oraz monitoring środowiska, Typ
projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania
wodami opadowymi na terenach miejskich
oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia
pn. „Zagospodarowanie wód opadowych
wraz z monitoringiem środowiskowym w
mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople
Deszczu - Etap II”

KO

78

PR.0007.109.2018

21.06.2018 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin aptek
ogólnodostępnych działających na terenie
miasta Ruda Śląska

EZ

79

PR.0007.110.2018

21.06.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr PR.0007.176.2015 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
powołania i zwołania pierwszego
posiedzenia Rady Społecznej Przychodni
Rejonowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie
Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4

EZ
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80

PR.0007.112.2018

21.06.2018 r.

w sprawie skargi złożonej przez xxxx xxxx
na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sprawie
"niedostatecznego zabezpieczenia danych
osoby Skarżącej"

PR

81

PR.0007.113.2018

21.06.2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta na prawach powiatu Ruda Śląska
za rok 2017

FB

82

PR.0007.114.2018

02.08.2018 r.

w sprawie projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie miasta Ruda
Śląska

KO

83

PR.0007.116.2018

30.08.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.95.2018
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
21.06.2018 r. w sprawie zmian w planie
dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2018

FB

84

PR.0007.117.2018

30.08.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2018

FB

85

PR.0007.118.2018

30.08.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na
prawach powiatu na rok 2018

FB

86

PR.0007.119.2018

30.08.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na
lata 2018 – 2041

FB

87

PR.0007.122.2018

30.08.2018 r.

w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej

EO

88

PR.0007.123.2018

30.08.2018 r.

w sprawie nadania imienia Miejskiemu
Przedszkolu nr 37 w Rudzie Śląskiej

EO

89

PR.0007.124.2018

30.08.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.85.2018
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja
2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Miasto Ruda Śląska

EO

90

PR.0007.126.2018

30.08.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.270.2015
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia
2015 r. w sprawie nadania statutu
jednostce budżetowej Noclegownie
Miejskie w Rudzie Śląskiej

91

PR.0007.127.2018

30.08.2018 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
Centrum
pod nazwą „Centrum Administracyjne
Administracyjne

Noclegownie
Miejskie
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Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych”

Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych
Centrum
Administracyjne
Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych

92

PR.0007.128.2018

30.08.2018 r.

w sprawie nadania Statutu jednostce
budżetowej pod nazwą „Centrum
Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych”

93

PR.0007.129.2018

30.08.2018 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
Centrum
pod nazwą „Placówka Opiekuńczo –
AdministraWychowawcza Nr 1”
cyjne
Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych

94

PR.0007.130.2018

30.08.2018 r.

w sprawie nadania Statutu jednostce
budżetowej pod nazwą „Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1”

95

PR.0007.131.2018

30.08.2018 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
Centrum
pod nazwą „Placówka Opiekuńczo –
AdministraWychowawcza Nr 2”
cyjne
Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych

96

PR.0007.132.2018

30.08.2018 r.

w sprawie nadania Statutu jednostce
budżetowej pod nazwą „Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2”

97

PR.0007.133.2018

30.08.2018 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
Centrum
pod nazwą „Placówka Opiekuńczo –
AdministraWychowawcza Nr 3”
cyjne
Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych

Centrum
Administracyjne
Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych

Centrum
Administracyjne
Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych
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98

PR.0007.134.2018

30.08.2018 r.

w sprawie nadania Statutu jednostce
budżetowej pod nazwą „Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3”

Centrum
Administracyjne
Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych

99

PR.0007.135.2018

30.08.2018 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
Centrum
pod nazwą „Placówka Opiekuńczo –
AdministraWychowawcza Nr 4”
cyjne
Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych

100 PR.0007.136.2018

30.08.2018 r.

w sprawie nadania Statutu jednostce
budżetowej pod nazwą „Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4”

101 PR.0007.137.2018

30.08.2018 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
Centrum
pod nazwą „Placówka Opiekuńczo –
AdministraWychowawcza Nr 5”
cyjne
Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych

102 PR.0007.138.2018

30.08.2018 r.

w sprawie nadania Statutu jednostce
budżetowej pod nazwą „Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5”

103 PR.0007.139.2018

30.08.2018 r.

w sprawie nadania Statutu jednostce
budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy
Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”

OPDZiR

104 PR.0007.140.2018

30.08.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.237.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 grudnia
2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych
w 2018 roku

MOPS

105 PR.0007.141.2018

30.08.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.52.2018 Rady Miasta Ruda
Śląska w sprawie przeznaczenia środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań

MOPS

Centrum
Administracyjne
Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych

Centrum
Administracyjne
Obsługi
Placówek
Opiekuńczo
–Wychowawczych
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z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych
106 PR.0007.142.2018

30.08.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu na czas
oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod
prowadzoną działalność związaną
z zapleczem gospodarstwa rolnego
zlokalizowanego w rejonie ul. Władysława
Jagiełły

KG

107 PR.0007.143.2018

30.08.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu na czas
oznaczony 5 lat z przeznaczeniem
pod instalację stacji bazowej telefonii
komórkowej w rejonie ul. Barbary

KG

108 PR.0007.144.2018

30.08.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu na czas
nieoznaczony lokalu użytkowego
położonego przy ulicy Solidarności 5/8
w Rudzie Śląskiej – Halembie

AL

109 PR.0007.149.2018

30.08.2018 r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170
039 S ulicy Mokrej kategorii drogi gminnej
z równoczesnym wyłączeniem jej
z użytkowania

KD

110 PR.0007.150.2018

30.08.2018 r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170
016 S ulicy Cynkowej kategorii dróg
gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej
z użytkowania

KD

111 PR.0007.151.2018

30.08.2018 r.

w sprawie aktualizacji uchwały
Nr PR.0007.72.2018 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
podziału Miasta Ruda Śląska na stałe
obwody głosowania

PR

112 PR.0007.152.2018

30.08.2018 r.

w sprawie utworzenia w mieście Ruda
Śląska odrębnych obwodów głosowania
w zakładach opieki zdrowotnej i domach
pomocy społecznej dla przeprowadzenia
wyborów do Rady Miasta Ruda Śląska,
Sejmiku Województwa Śląskiego oraz
Prezydenta Miasta Ruda Śląska,
zarządzonych na dzień 21 października 2018
roku

PR

113 PR.0007.153.2018

30.08.2018 r.

w sprawie skargi xxx z dnia 10.05.2018 r.
(wpł. dn. 7.06.2018 r.), zam.
w Katowicach, na działalność Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

PR

114 PR.0007.154.2018

30.08.2018 r.

w sprawie skargi z dnia 5 czerwca 2018 r.
(wpł. dn. 18 czerwca 2018 r.) xxxx
dotyczącej nienależytego wykonywania
zadań przez Prezydent Miasta Ruda Śląska

PR
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115 PR.0007.155.2018

20.09.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków oraz przychodów budżetu
miasta na prawach powiatu na rok 2018

FB

116 PR.0007.156.2018

20.09.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017
r. w sprawie budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2018

FB

117 PR.0007.157.2018

20.09.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018
– 2041

FB

118 PR.0007.162.2018

20.09.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem pod
istniejące garaże murowane położone
w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej
w rejonie ul. Pokoju

KG

119 PR.0007.166.2018

20.09.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr PR.0007.23.2018 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 22.02.2018 r. w sprawie
przyznania dotacji celowej z budżetu
miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających
na wykonaniu remontu wieży północnej
kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach

AZ

120 PR.0007.167.2018

18.10.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków oraz przychodów budżetu
miasta na prawach powiatu na rok 2018

FB

121 PR.0007.168.2018

18.10.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na
lata 2018 - 2041

FB

122 PR.0007.169.2018

18.10.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu
miasta na prawach powiatu na rok 2018

FB

123 PR.0007.173.2018

18.10.2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze
wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej Halembie

AM

124 PR.0007.175.2018

18.10.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 1182/LXX/2010
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 1 października 2010 r. w sprawie
Statutu Miasta Ruda Śląska

PR

125 PR.0007.176.2018

18.10.2018 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela
podmiotu tworzącego w skład Komisji
Konkursowej powołanej dla wyboru
kandydata na stanowisko Zastępcy
Kierownika Przychodni Specjalistycznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

PR
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Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
przy ul. Niedurnego 50d
126 PR.0007.189.2018

23.11.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na
lata 2018 – 2041

FB

127 PR.0007.206.2018

29.11.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na prawach
powiatu na rok 2018

FB

128 PR.0007.207.2018

29.11.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta
na prawach powiatu na rok 2018

FB

129 PR.0007.210.2018

29.11.2018 r.

w sprawie złożenia wniosku o likwidację
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach

Andrzej
Nowak

130 PR.0007.211.2018

29.11.2018 r.

w sprawie powierzenia reprezentowania
miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach

Andrzej
Nowak

131 PR.0007.212.2018

29.11.2018 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego
przedstawiciela miasta Ruda Śląska
w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku
Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w Katowicach

Andrzej
Nowak

132 PR.0007.213.2018

11.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy i najmu gruntu
na czas oznaczony 9 lat, z przeznaczeniem
pod ogródek rekreacyjny wraz ze
zlokalizowanymi na nim obiektami
budowlanymi położonymi w rejonie ulicy
Borowej

KG

133 PR.0007.214.2018

21.12.2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków oraz przychodów budżetu
miasta na prawach powiatu na rok 2018

FB

134 PR.0007.215.2018

21.12.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na
prawach powiatu na rok 2018

FB

135 PR.0007.216.2018

21.12.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na
lata 2018 – 2041

FB

136 PR.0007.218.2018

21.12.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Ośrodka Terapii Uzależnień
i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za rok 2017

EZ
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2.

137 PR.0007.219.2018

21.12.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Poradni Medycyny Szkolnej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Radoszowskiej 163 za rok 2017

EZ

138 PR.0007.220.2018

21.12.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Specjalistycznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Niedurnego 50 d za rok 2017

EZ

139 PR.0007.221.2018

21.12.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b za rok 2017

EZ

140 PR.0007.222.2018

21.12.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 za rok
2017

EZ

141 PR.0007.223.2018

21.12.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Makuszyńskiego 7 za rok 2017

EZ

142 PR.0007.224.2018

21.12.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Siekiela 13 za rok 2017

EZ

143 PR.0007.225.2018

21.12.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Sztolniowej 6 za rok 2017

EZ

144 PR.0007.226.2018

21.12.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana
Gierałtowskiego 29 za rok 2017

EZ

145 PR.0007.227.2018

21.12.2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Przychodni Rejonowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Pokoju 4 za rok 2017

EZ

Uchwały wdrożone, bezterminowo funkcjonujące w obrocie prawnym (realizowane
na bieżąco)

Lp.

nr uchwały

data podjęcia

przedmiot regulacji

jednostka
wykonująca
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1

PR.0007.1.2018

08.01.2018 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie miasta Ruda Śląska

AF

2

PR.0007.12.2018

25.01.2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół
i placówek, prowadzonych na terenie
miasta Ruda Śląska przez osoby prawne
i fizyczne niezaliczane do sektora finansów
publicznych oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji

EO

3

PR.0007.13.2018

25.01.2018 r.

w sprawie opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach oraz
oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

EO

4

PR.0007.21.2018

22.02.2018 r.

w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 2021" będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

KO

5

PR.0007.28.2018

22.02.2018 r.

w sprawie przyjęcia 3-letniego "Programu
rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda
Śląska na lata 2018 - 2020"

MOPS

6

PR.0007.29.2018

22.02.2018 r.

w sprawie przyjęcia 3-letniego "Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Mieście
Ruda Śląska na lata 2018 - 2020"

MOPS

7

PR.0007.53.2018

22.03.2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały
Nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad
i trybu postępowania o udzielenie,
rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane
przy zabytkach, wpisanych do rejestru
zabytków, nie stanowiących własności
gminy

AZ

8

PR.0007.71.2018

19.04.2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą
Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4
oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska

AU

9

PR.0007.75.2018

19.04.2018 r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięć
nadzorczych Wojewody Śląskiego

PP

10

PR.0007.76.2018

24.05.2018 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju
Miasta Ruda Śląska do 2030 roku –
aktualizacja 2018 rok”

AF

11

PR.0007.77.2018

24.05.2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030
roku

AF
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12

PR.0007.81.2018

24.05.2018 r.

w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej na terenie miasta
Ruda Śląska

FP

13

PR.0007.82.2018

24.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.93.2015
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia
2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030

14

PR.0007.83.2018

24.05.2018 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru
nad żłobkami, klubami dziecięcymi,
dziennymi opiekunami oraz podmiotami
zatrudniającymi dziennych opiekunów

EZ

15

PR.0007.86.2018

24.05.2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto
Ruda Śląska w roku 2018

EO

16

PR.0007.89.2018

24.05.2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym
w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy
Noworudzkiej i alei Rodziny Gϋrtlerów

AU

17

PR.0007.90.2018

24.05.2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym
w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie
ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka

AU

18

PR.0007.91.2018

24.05.2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym
w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy
Wincentego Lipa

AU

19

PR.0007.92.2018

24.05.2018 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska

KK

20

PR.0007.93.2018

24.05.2018 r.

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

KK

21

PR.0007.94.2018

24.05.2018 r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego

KO

22

PR.0007.101.2018

21.06.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
nowych udziałów do spółki pod firmą
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w
Tarnowskich Górach

PW

23

PR.0007.104.2018

21.06.2018 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KK

MOPS
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24

PR.0007.105.2018

21.06.2018 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne

KK

25

PR.0007.106.2018

21.06.2018 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
domków letniskowych lub właścicieli innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku

KK

26

PR.0007.107.2018

21.06.2018 r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na
terenie miasta Ruda Śląska miejsc
sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych

SO

27

PR.0007.108.2018

21.06.2018 r.

w sprawie ustalenia dla terenu miasta Ruda
Śląska maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży

SO

28

PR.0007.111.2018

21.06.2018 r.

w sprawie określenia zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

AF

29

PR.0007.115.2018

02.08.2018 r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Śląskiego
nr IFII.4131.1.49.2018 z dnia 29 czerwca
2018 r. stwierdzającego nieważność
uchwały nr PR.0007.90.2018 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r.
w części dotyczącej ustaleń zawartych
w §18 ust.8

PP

30

PR.0007.125.2018

30.08.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr PR.0007.169.2014 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

31

PR.0007.145.2018

30.08.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
udziałów w użytkowaniu wieczystym działek
gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Wirku
przy ul. Żwirki i Wigury zabudowanych
garażami murowanymi

AL

32

PR.0007.146.2018

30.08.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użytkowanie wieczyste działek gruntu
położonych w Rudzie Śląskiej – Nowym
Bytomiu przy ul. Ks. Jana Szymały
zabudowanych garażami murowanymi

AL

33

PR.0007.147.2018

30.08.2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym

AU

MOPS
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w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy
Wincentego Lipa, zatwierdzonego uchwałą
nr PR.0007.91.2018 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 24 maja 2018 r., ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3797
34

PR.0007.148.2018

30.08.2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym
pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja,
autostradą A4 oraz wschodnią granicą
miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego
uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 22 marca 2018 r.,
ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. poz.2701

AU

35

PR.0007.158.2018

20.09.2018 r.

w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości

FP

36

PR.0007.159.2018

20.09.2018 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

FP

37

PR.0007.160.2018

20.09.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr
PR.0007.146.2017 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 19 października 2017
w sprawie określenia wzorów formularzy
podatkowych

FP

38

PR.0007.161.2018

20.09.2018 r.

w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu
ochrony środowiska przed hałasem dla
miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”

KO

39

PR.0007.164.2018

20.09.2018 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli
Rady Miasta Ruda Śląska w Komitecie
ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

AF

40

PR.0007.165.2018

20.09.2018 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli
Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji
ds. wyboru kandydatów na członków
Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

AF

41

PR.0007.170.2018

18.10.2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usuwanie pojazdów z dróg
i przechowywanie na parkingach
strzeżonych oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia
od usunięcia pojazdu

KZ

42

PR.0007.171.2018

18.10.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 95/IX/99 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.1999 r.
w sprawie zmiany uchwały
nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie
Śląskiej z dnia 28.04.1994 r. i nadania
statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej

43

PR.0007.172.2018

18.10.2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Miasta Ruda Śląska z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019

MOPS

EZ
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44

PR.0007.174.2018

18.10.2018 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
sektora publicznego do Komitetu
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

AF

45

PR.0007.208.2018

29.11.2018 r.

w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie miasta Ruda Śląska na rok 2019,
w tym kategorie dzieci

EZ

46

PR.0007.209.2018

29.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska
na lata 2019 – 2022

AZ

47

PR.0007.217.2018

21.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki pod firmą Aquadrom spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rudzie Śląskiej

PW

48

PR.0007.228.2018

21.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody Przychodni
Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3
na oddanie w dzierżawę nieruchomości
gruntowej przeznaczonej na działalność
handlowo-usługową w zakresie usług
piekarniczo-cukierniczych

EZ

49

PR.0007.229.2018

21.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody Przychodni
Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3
na oddanie w najem gabinetu lekarskiego
wraz z dzierżawą sprzętu na działalność
medyczną w zakresie usług
stomatologicznych

EZ

50

PR.0007.230.2018

21.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody Przychodni
Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej
z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
na oddanie w najem gabinetu USG wraz
z dzierżawą sprzętu na działalność
medyczną w zakresie chirurgii i medycyny
sportowej

EZ

51

PR.0007.231.2018

21.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody Przychodni
Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej
z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
na oddanie w najem pomieszczenia
piwnicznego przeznaczonego na
prowadzenie terapii z zakresu fizykoterapii

EZ

52

PR.0007.232.2018

21.12.2018 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019

EZ

53

PR.0007.233.2018

21.12.2018 r.

w sprawie podwyższenia kr
yteriów dochodowych uprawniających do
przyznania zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności w ramach programu
„Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

MOPS

54

PR.0007.234.2018

21.12.2018 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego
pod nazwą „Pomoc Miasta w zakresie
dożywiania na lata 2019 – 2023”

MOPS
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I Raport 0 stanie Miasta
|

55 PR.0007.236.2018

21.12.2018 r.

w sprawie budzetu miasta na prawach
powiatu na rok 201.9

56 PR.0007.237.2018

21.12.2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Ruda $l^ska na lata 2019 - 2041

Rozdziat 2

'

Wykaz uchwat czfsciowo wykonanych przez Prezydenta Miasta, z podaniem przyczyny
cz^sciowego niewykonania.

Rozdziat 3

Wykaz uchwat niewykonanych przez Prezydenta Miasta z podaniem przyczyny
ich niewykonania.

Lp.

nr uchwaty

data podj^cia

1

PR.0007.163.2018

20.09.2018 r.

przedmiot regulacji

w sprawie wyrazenia zgody na odst^ienie

MOSiR

od obowi^zku przetargowego trybu

zawarcia umowy dzierzawy na czas
nieoznaczony z dotychczasowym

dzierzawc^, ktore) przedmiotem b^dzie
zespol obiektow budowlanych
0 charakterze gastronomiczno - uslugowym

Uchwata nie zostata wykonana, poniewaz dzierzawca nie poryskat srodkow finansowych

na dalsze prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, totez nie podpisal umowy na kontynuacj§
dzierzawy.

lezyd^m _Miasta
(^ratvna DziedzT^

