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Szanowni Państwo,
trzymacie w rękach „Raport o stanie gminy miasta Tychy”, w którym zawarto
informacje na temat strategii, programów i projektów, jakie zostały
zrealizowane w Tychach w 2018 roku. Znajdziecie w nim statystyki oraz
najistotniejsze dane dotyczące działalności miejskich jednostek w ubiegłym roku.
We wspomnianym okresie zrealizowanych zostało wiele inwestycji, które są
ważne dla miasta, wśród nich: rozpoczęto przebudowę jednej z głównych ulic
wjazdowych do miasta – DK44, otwarto Wodny Park Tychy i uruchomiono tężnię
solankową. To jednak tylko kilka przykładów działań prowadzonych w Tychach
w roku 2018.
Zachęcam do zapoznania się z całym opracowaniem, w którym pokazano, jak
wiele aspektów wpływa na funkcjonowanie miasta i w jak wielu obszarach
potrzebne jest zaangażowanie, aby miasto mogło się rozwijać, a jakość życia
jego mieszkańców ulegała poprawie.
PREZYDENT MIASTA TYCHY
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CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTA
TYCHY
Tychy to jedno z największych miast województwa śląskiego, leżące w jego centrum. To tu
krzyżują się główne szlaki komunikacyjne – Warszawa-Cieszyn oraz Kraków-Wrocław. Tychy to
przede wszystkim zieleń – parki, skwery i historyczne lasy książąt pszczyńskich, słynące z niezwykłego
bogactwa fauny i flory stanowią ponad połowę powierzchni miasta. Na jednego mieszkańca miasta
przypada 172 m2 terenów zielonych i 7,2 m2 zieleni miejskiej. Mnogość plenerów, a także bliskie
położenie Jeziora Paprocańskiego i wielu stawów, stanowią idealne warunki do odpoczynku,
wytchnienia i relaksu w pięknych „okolicznościach przyrody”. Liczne ścieżki rowerowe, leśne trakty,
siłownie plenerowe i place zabaw dla dzieci sprzyjają czynnemu wypoczynkowi, są miejscem na
spacery, ćwiczenia, wypady rowerowe, jazdę konną, nordic walking i wiele innych form aktywności.
Tychy słyną z najstarszego browaru produkującego od XVII wieku warzącego najlepsze piwo
w Polsce, a Tyskie Browary Książęce zapraszają nie tylko na degustację, ale też na zwiedzanie murów
swojego zabytkowego kompleksu.
Do ciekawostek architektonicznych należy unikalny przykład budownictwa socrealistycznego
jakim jest osiedle Anna.
Do zalet miasta zaliczane jest również utworzenie Tyskiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, która skupia inwestycje około 50 przedsiębiorstw i zatrudnia około jedenastu
tysięcy osób.
W mieście funkcjonuje nowoczesny, spełniający europejskie standardy i mieszczący piętnaście
tysięcy osób Stadion Miejski, Stadion Zimowy, Mediateka i Wodny Park Tychy, w budowie jest stadion
lekkoatletyczny.
Tychy co roku zajmują wysokie miejsca w rankingach badających różne parametry poziomu
życia mieszkańców oraz pod względem wykorzystania środków unijnych i wydawania pieniędzy na
poprawę infrastruktury technicznej („Wspólnota”). Tychy zostały też wymienione w raporcie
sporządzonym w roku 2019 przez „Financial Times” wśród dziewięciu miast przyszłości
z województwa śląskiego, oferujących najlepsze warunki do życia, rozwoju zawodowego oraz
znalezienia dobrze płatnej pracy: uplasowały się w kategorii średnich miast na drugiej pozycji
w obszarze potencjału ekonomicznego, trzeciej pozycji pod względem klasyfikacji całościowej oraz
trzeciej pozycji w obrębie komunikacji.
Prezydent Andrzej Dziuba ma na koncie długą listę nagród i wyróżnień m.in. nagrodę
Kazimierza Wielkiego, Złoty Krzyż Zasługi, kilkukrotnie został także wybrany Menedżerem Roku,
Samorządowym Menedżerem Regionu, otrzymał także tytuł „Lider Miast Przyszłości”.
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ZARZĄDZANIE ROZWOJEM MIASTA
Integralnym elementem skutecznego zarządzania procesem rozwoju miasta jest
diagnozowanie potrzeb mieszkańców w celu wyznaczenia głównych kierunków i działań
strategicznych, wpływających na poprawę jakości życia. Głównym narzędziem prowadzonych diagnoz
są przeprowadzane okresowo badania opinii mieszkańców w zakresie kluczowych obszarów
funkcjonalności
gminy.
Ostatnie
badania,
prowadzone
na
przełomie
marca
i kwietnia 2018 roku, nawiązywały metodologicznie i problemowo do badań przeprowadzonych
w 2013 roku i skupiały się na trzech głównych obszarach problemowych:
 ocenie warunków życia w mieście,
 ocenie dotychczasowych i przyszłych kierunków rozwoju miasta,
 cenie deklarowanych postaw obywatelskich i aktywności społecznych Tyszan.
W zakresie oceny warunków życia w mieście, ponad 75% badanych uznało je jako bardzo
dobre lub raczej dobre. Zdecydowana większość, bo aż 73,6% dostrzega pozytywne zmiany w
zakresie dostępności i zróżnicowania oferty tyskiego handlu i usług. Szczególnie istotny wydaje się
tutaj, m.in. wzrost liczby i różnorodności sklepów/punków usługowych, powstanie nowej galerii
handlowej „Gemini Park Tychy”, a tym samym wzrost dostępności towarów i usług. Stosunkowo
wysoko Tyszanie ocenili możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb związanych z konsumpcją,
czyli robienie zakupów (87% wskazań zdecydowanie i raczej dobrze) oraz dostęp do punktów
usługowych (80,8% wskazań zdecydowanie i raczej dobrze).
Kolejnym badanym aspektem, wypływającym na jakość życia w mieście była działalność
instytucji publicznych, w tym także Urzędu Miasta Tychy. Z ankietyzacji wynika, że Tyszanie
stosunkowo dobrze oceniają funkcjonowanie urzędu, uwzględniając możliwość załatwiania bieżących
spraw oraz postawy urzędników wobec obsługiwanych klientów. W każdym z badanych aspektów
około 60% ankietowanych wyrażało swoje pozytywne opinie.
Na ten wysoki wskaźnik wpłynęło rozszerzenie zakresu świadczenia usług publicznych drogą
elektroniczną. W ramach usługi eUrzędu w 2018 roku uruchomiono tyski portal informacyjnopłatniczy, prowadzono prace związane z wykonaniem odwzorowań cyfrowych materiałów
archiwalnych, będących w zasobach Urzędu Miasta oraz kontynuowano informatyzację usług
bibliotecznych i komunalnych.
Ankietowani Tyszanie przedstawili również swoje opinie na temat funkcjonowania systemu
miejskiej oświaty, w tym m.in.: dostępności miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach, poziomu
nauczania oraz szkolnej infrastruktury. Tyska oświata oceniona została stosunkowo dobrze – około
60% ankietowanych pozytywnie ocenia tyskie szkoły. Wpłynęły na to m.in. realizowane projekty
oświatowe, w tym współfinansowane ze środków unijnych. W 2018 roku prowadzono
termomodernizację 11 szkół i przedszkoli oraz przygotowano dokumentacje aplikacyjne
o dofinansowanie kolejnych 4 placówek. Łączny koszt inwestycji wynosił ponad 61 000 000,00 zł.
Ponadto, pozyskano środki unijne na modernizację i wyposażenie pracowni zawodowych
w Zespołach Szkół nr 4 i 7. Ponadto, w 3 szkołach podstawowych (SP 5, SP 11 i SP 24) ze środków
unijnych sfinansowano dodatkowe zajęcia dla uczniów (dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające
kompetencje kluczowe i koła zainteresowań). W ramach projektów za kwotę blisko 480 000,00 zł
zakupiono atrakcyjne pomoce naukowe i materiały dydaktyczne, takie jak: gry planszowe i językowe,
książki, podręczniki, oprogramowania, słowniki językowe, maty edukacyjne, itp. Szkoły zostały
doposażone w nowoczesne tablice interaktywne, laptopy, tablety, radiomagnetofony, tablice
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podświetlane, urządzenia wielofunkcyjne i przyrządy do przeprowadzania eksperymentów podczas
których korzystają oni z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Nauczyciele szkół objętych
wsparciem mają możliwość skorzystania z kursów i szkoleń, które podniosą ich kompetencje
i przygotują do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu. Jednocześnie, dzieci
z niepełnosprawnościami z 4 tyskich przedszkoli (P 8, P 10, P 12, P 29) wzięły udział w dodatkowych
zajęcia edukacyjnych oraz specjalistycznych, m.in. z logorytmiki, sensoplastyki, artterapii, z terapii
ręki, dogoterapii, hipoterapii, Integracji Sensorycznej. W każdym z przedszkoli powstają Sale
Doświadczeń Świata – specjalnie wyodrębnione pomieszczenia do terapii dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, wyposażone w różne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, a tym
samym rozwój dziecka. Ponadto, w 2018 roku za kwotę ponad 2 700 000,00 zł wyremontowano 6
boisk przyszkolnych, w tym przy SP 3, SP 11, SP 8, SP 17, a także w Cielmicach przy ul. Jedności i przy
ul. Andersa.
Za kwotę ponad 300 000,00 zł, dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6, w budynku
sąsiadującym z placówką zorganizowano świetlicę z wydawalnią posiłków dla około 100 dzieci.
W obszarze oświaty stosunkowo nisko oceniona została kwestia dostępności miejsc w miejskich
żłobkach i przedszkolach. W mieście funkcjonują 1 żłobek i 18 publicznych przedszkoli, które nie
zaspokajają w pełni zapotrzebowania na miejsca w tych placówkach. Ten aspekt wymaga podjęcia
konkretnych działań w tym kierunku.
Z badań wynika, że ocena dostępności służby zdrowia i pomocy społecznej jest zróżnicowana.
Nisko została oceniona dostępność na terenie miasta do specjalistycznych usług medycznych
w ramach NFZ. Poprawa tej sytuacji jest procesem wieloletnim i wiąże się z wysokimi nakładami
finansowymi, koniecznymi do poniesienia w kolejnych latach. Ten proces zapoczątkowało przejęcie
w październiku 2017 roku przez tyski samorząd szpitala wojewódzkiego. W 2018 roku za ponad 4 mln
złotych przebudowano i wyremontowano zakład diagnostyki obrazowej, służący już dziś
mieszkańcom Tychów i okolic. Na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy Urzędem
Marszałkowskim, miastem Tychy i spółką Megrez Sp. z o.o., przekazano szpitalowi prawie 12
milionów złotych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym rezonansu magnetycznego,
tomografu komputerowego, mammografu, densytometru, aparatu rentgenowskiego, aparatu
ultrasonograficznego. Posiadanie pakietu udziałów w spółce pozwoli zaangażować większe środki
finansowe w poprawę opieki medycznej w szpitalu oraz w jakość obsługi pacjentów. Jako właściciel
tyski samorząd będzie mógł także kompleksowo podejść do różnych problemów; jednym
z pierwszych do rozwiązania jest układ drogowy i parkingi przy szpitalu, planowane do przebudowy
jeszcze w tej perspektywie unijnej. Miasto od wielu lat kontynuuje działania na rzecz poprawy
zdrowia swoich mieszkańców poprzez organizację programów, akcji oraz działań prozdrowotnych.
Główne założenia to profilaktyka onkologiczna, szczepienia przeciwko grypie dla osób starszych,
zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz rozpowszechnianie działań promujących zdrowie
poprzez prowadzenie edukacji zdrowotnej. Działaniami objęto szeroką grupę odbiorców w różnych
przedziałach wiekowych.
Według badanych mieszkańców organizacja opieki społecznej w mieście jest zadowalająca.
Rozkłady ocen dotyczących kategorii związanych z organizacją opieki społecznej w mieście wskazują
na nieco większy poziom zadowolenia mieszkańców niż w przypadku opieki medycznej. Dla
dostępności wsparcia i usług pomocy społecznej oceny pozytywne (37,9%) przewyższały niemal
dwukrotnie negatywne (19,6%). Podobnie w przypadku oceny dostępności całodobowego domu
pomocy społecznej (34% pozytywnych ocen i 14,6% negatywnych) oraz Hospicjum im. Św. Kaliksta I
(29,5% pozytywnych ocen i 12,1% negatywnych). Jednak należy podkreślić, że co drugi ankietowany

6
Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:05

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=456811

oceniając kwestie dotyczące opieki społecznej wybierał kategorię odpowiedzi ani dobrze ani źle.
W 2018 roku trwała realizacja dwóch projektów unijnych za kwotę ponad 2 500 000,00 zł,
wdrażanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Pasja życia i Po ludzku, po sąsiedzku,
u siebie, których celem było wykształcenie kompetencji społecznych i zawodowych osób
bezrobotnych, uruchomienie aktywności rodzin zastępczych, opanowanie umiejętności
rozwiązywania problemów wychowawczych, pełnienia roli rodzica i opiekuna, wsparcie rodziców
dzieci niepełnosprawnych w podejmowaniu aktywności społecznej, kulturalnej, aktywizacja
społeczna, kulturalna, zawodowa osób niepełnosprawnych.
Pozytywnie oceniana jest możliwość rozwoju zawodowego oraz zatrudnienia
na tyskim rynku pracy. Stopa bezrobocia wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła
2,5%. Stopa bezrobocia w skali całego kraju na koniec 2018 roku wynosiła 5,8 %.
Fakt niskiego bezrobocia wśród ankietowanych mieszkańców może stanowić istotny czynnik
warunkujący ich ocenę własnej sytuacji materialnej. Z przeprowadzonych badań wynika,
że ponad połowa respondentów oceniła stan swojego indywidualnego budżetu jako raczej dobry,
a 21,4 % zdecydowanie dobry. W porównaniu do 2013 roku odnotowano podwójny wzrost odsetka
osób pozytywnie oceniających możliwości rozwoju zawodowego oraz zatrudnienia na tyskim rynku
pracy.
Najlepiej ze wszystkich kategorii ocenione zostało funkcjonowanie publicznej komunikacji
miejskiej. Jest to konsekwencją systematycznie realizowanych założeń polityki transportowej miasta
zapoczątkowanych jeszcze w poprzedniej perspektywie unijnej (budowa dwóch parkingów
wielopoziomowych, uruchomienie Szybkiej Kolei Regionalnej, wymiana taboru autobusowego
i trolejbusowego, budowa sieci trakcji trolejbusowej, wprowadzenie wspólnego biletu, tzw. „taryfy
pomarańczowej”). Obecnie kontynuowana jest wymiana taboru autobusowego i trolejbusowego,
przebudowa sieci trakcyjnej i zajezdni autobusowo-trolejbusowej, na które gmina pozyskała
dofinansowanie w kwocie 100 000 000,00 zł ze środków Funduszu Spójności. W sumie od 2007 roku
gmina wydatkowała na poprawę transportu publicznego ponad 320 000 000,00 zł.
Szeroko rozumiana infrastruktura drogowa miasta jest oceniana raczej nisko. Najgorzej
ocenione zostały możliwości parkowania samochodów osobowych na terenie miasta (42,9%
negatywnych opinii), mimo iż do 2018 roku powstały w mieście 242 ogólnodostępne miejsca
parkingowe. Należy też zaznaczyć, iż inwestycje w transport publiczny są dla miasta priorytetowe,
stąd zachęca się do przesiadania z samochodów osobowych na komunikację publiczną. Znacznym
usprawnieniem będzie też priorytet dla transportu publicznego, wprowadzony podczas realizacji
projektu pn. „Inteligentny system sterowania i zarządzania ruchem w Tychach”. Projekt ten, na który
miasto pozyskało dofinansowanie unijne, wpłynie na poprawę przepustowości układu drogowego
w mieście. Na poprawę tę będą miały również wpływ rozpoczęte w 2018 roku dwie kluczowe
inwestycje drogowe. Jedną z nich jest „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie
ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej”, na którą pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Drugą jest połączenie ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską (na zadanie udało się
pozyskać 10 mln zł z subwencji ogólnej przy całkowitym koszcie 26 mln zł). Inwestycja ma usprawnić
ruch w mieście – będzie alternatywą dla ruchu równoległego do alei Bielskiej i częściowo ulicy
Katowickiej. Ma też ułatwić dojazd do centrum miasta z rejonu ulic Jaworowej i Sadowej).
Jako zadowalający uznano został stan nawierzchni dróg i ich oświetlenie oraz utrzymanie
chodników. W 2018 roku przejęto infrastrukturę oświetleniową, należącą wcześniej do spółki Tauron
Dystrybucja S.A., na modernizację której złożono wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Modernizacja obejmować będzie osiedla A, B, D, E, F, N, O, U, T i Stare Tychy,
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a także doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych. Jej koszt to prawie 23 000 000,00 zł.
Pozyskano też środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na modernizację systemu oświetlenia w ramach programu SOWA na wymianę 673
sodowych opraw oświetleniowych na efektywne energetycznie.
Badani Tyszanie wyrazili również opinie na temat poczucia bezpieczeństwa
w mieście. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą każdego człowieka
wpływającą na jego warunki życia. Ma ogromne znaczenie, gdyż w mieście, w którym go brakuje,
nawet najlepsze usługi czy rozwiązania infrastrukturalne nie są w stanie spowodować, by mieszkańcy
i goście czuli się bezpiecznie. Tym razem oceny dotyczyły bezpieczeństwa przestrzeni publicznych
oraz działalności lokalnych służb (Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej). Z uzyskanych odpowiedzi
wynika, że zdecydowana większość badanych tyszan czuje się bezpiecznie w mieście (70,8%
pozytywnych ocen i 13% negatywnych), jednocześnie darząc zaufaniem służby odpowiedzialne za
utrzymanie tego stanu (64,9% pozytywnych ocen i 16,9% negatywnych). Analizując zgromadzone
dane, od 2014 roku wyraźnie zaznaczył się spadek liczby wypadków drogowych w Tychach. Dobrym
wynikiem jest też malejąca liczba przestępstw, aczkolwiek liczba wykroczeń, wzrosła od 2014 roku,
a od 2016 utrzymuje się na podobnym poziomie, tj. ok. 2 500 wykroczeń rocznie. W mieście
funkcjonuje System Monitoringu Wizyjnego, na który składają się 103 kamery (70 kamer
stacjonarnych i 33 kamery obrotowe). Kamery zlokalizowane są w podziale na sektory: Stare Miasto,
Centrum, Paprocany, tereny przemysłowe, tunele DK1, stacje kolejowe SKR, przystanki.
Zamykając wątek badania dotyczący oceny warunków życia w Tychach, ankietowani
poproszeni zostali o ocenę kwestii ogólnej atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców, osób
przyjezdnych (turystów) oraz poszukujących dla siebie miejsca zamieszkania na Śląsku. Prawie 80%
ankietowanych tyszan twierdzi, że w porównaniu do innych miast śląskich, Tychy są atrakcyjne dla
swoich mieszkańców oraz dla osób planujących zamieszkać w regionie.
Zgodnie z opinią mieszkańców atutami miasta są tereny zielone, a także ekologiczny
charakter miasta oraz oferta rekreacyjno – sportowa.
W zakresie terenów zielonych stosunkowo najwyżej oceniane są ich dostępność oraz czystość
(odpowiednio: 72,6% ocen zdecydowanie i raczej dobrych; 66,6% ocen zdecydowanie i raczej
dobrych). Ponad 76% badanych postrzega za właściwe dotychczasowe inwestycje w infrastrukturę
Jeziora Paprocańskiego i uznaje za zasadne dalsze inwestycje w tym zakresie. Ponad 90% tyszan widzi
potrzebę dalszej rozbudowy ścieżek rowerowych wewnątrz miasta, jak i w obrębie tyskich terenów
zielonych.
Nieco niżej ocenione zostały czystość powietrza (56,9% ocen zdecydowanie i raczej dobrych),
czystość i estetyka przestrzeni publicznych (53,4% ocen zdecydowanie i raczej dobrych). Od 2015
roku gmina wznowiła realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” (PONE),
zakładającego wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych
na nowoczesne urządzenia grzewcze. W ramach programu w 2016 roku wymieniono 190 źródeł
ciepła w budynkach jednorodzinnych, w 2017 roku 320, a w 2018 roku 385. Dodatkowo, w 2018 roku
ze środków budżetu miasta sfinansowana została wymiana 29 nieefektywnych, nieekologicznych
kotłów. Ponadto skutecznym sposobem na ograniczenie emisji ze spalania paliw jest zastosowanie
odnawialnych źródeł energii. W 2018 roku miasto złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie
odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców budynków jednorodzinnych na kwotę ponad
23 000 000,00 zł (projekt w trakcie oceny). Wśród planowanych do dofinansowania źródeł energii są
kolektory solarne, fotowoltaika, kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne (ok. 720
instalacji).
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W zakresie efektywnego gospodarowania energią rozpoczęto prace termomodernizacyjne
w najstarszej dzielnicy Tychów – Czułów Osada. Inwestycja wpłynie na poprawę warunków życia
mieszkańców Osady oraz poprawę jakości powietrza w całej dzielnicy. Na ten cel przeznaczono ponad
8 000 000,00 zł, w tym środki unijne w wysokości blisko 6 000 000,00 zł.
Warto zaznaczyć, że na poprawę jakości powietrza wpływają również opisane wyżej działania
termomodernizacyjne w placówkach oświatowych, inwestycje w ekologiczny transport publiczny
i wymiana infrastruktury oświetleniowej.
Osobną grupę inwestycji poddaną opinii mieszkańców, stanowią dotychczasowe inwestycje
w rozwój tyskiej bazy sportowo-rekreacyjnej. Jedną z kluczowych inwestycji w tym zakresie było
oddanie do użytku w 2018 roku Wodnego Parku Tychy, posiadającego w swojej ofercie bardzo
szeroką gamę form aktywnego spędzania czasu wolnego oraz bogatą strefę relaksu. Obiekt ma
charakter regionalny i jest jednym z najnowocześniejszych parków wodnych w Polsce. W okresie
ośmiu miesięcy jego funkcjonowania w 2018 roku (otwarcie w kwietniu) z jego oferty skorzystało 300
tysięcy gości z całej Polski. Ze statystyk wynika że najliczniejszą grupę odwiedzających stanowią
rodziny z dziećmi, a najpopularniejszymi atrakcjami są zjeżdżalnia Aqualoop, strefa saun i łaźni
piwnych oraz basen ze sztuczną falą. Ciekawostką jest, że energia elektryczna wykorzystywana do
funkcjonowania Wodnego Parku pochodzi z odnawialnego źródła jakim jest biogaz. Ponad 90%
Tyszan widzi potrzebę dalszej rozbudowy ścieżek rowerowych wewnątrz miasta, jak i w obrębie
tyskich terenów zielonych. Ten aspekt wymaga podjęcia konkretnych działań w tym kierunku.
Na wysoką jakość życia mieszkańców wpływa również szeroki dostęp do zróżnicowanej oferty
spędzania wolnego czasu. W trakcie ostatnich dwóch lat Tyszanie stosunkowo chętnie uczestniczyli
w zawodach i wydarzeniach sportowych oraz festynach i wydarzeniach kulturalnych, organizowanych
przez jednostki miasta. Poniżej przedstawiono ich ofertę, w której większość imprez ma charakter
cykliczny.
Miejskie Centrum Kultury:
– imprezy plenerowe (Święto Miasta, Festiwal Szantowy, Festiwal Rock na Plaży, cykl Bacz
na Niedzielę, Kino plenerowe- Kino Freelove), Festiwal Mappingu (obecnie Light & Sound), Dzień
bezpieczeństwa, Tyski Festiwal Słowa LOGOS FEST,
– cykliczne imprezy muzyczne (Festiwal Monodramu MOTYF, Międzynarodowy Festiwal Śląska
Jesień Gitarowa, obchody Świąt Narodowych).
Ponadto w MCK odbyły się wydarzenia realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego oraz
Programu Rewitalizacji miasta Tychy. Na wydarzenia organizowane przez MCK składa się również
stała oferta edukacyjna Klubu MCK „Wilkowyje”, który prowadzi warsztaty rodzinne, otwarte turnieje
szachowe, konkursy plastyczne dla dzieci, plenery malarskie, koła zainteresowań oraz organizację
ferii zimowych, w ramach których odbywają się warsztaty, wyjazdy grupowe, bale oraz konkursy.
Oferta obejmuje także cykliczne wydarzenia teatralne, konkursy plastyczne dla dzieci, działalność
zespołu teatralnego i pokazy filmów krótkometrażowych.
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1:
 koncert kolędowo-noworoczny zespołów MDK 1,
 bal karnawałowy,
 spotkania wielkanocne w kołach, zespołach i grupach,
 prezentacje Dorobku Artystycznego MDK1,
 imprezy z okazji Dnia Dziecka,
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festyny rodzinne w MDK 1,
pikniki jesienne,
wieczory „andrzejkowe” w kołach, zespołach i grupach,
mikołajki,
uroczystość opłatkowo-wigilijna dla wychowanków, rodziców i nauczycieli,
zajęcia
plastyczne
dla
przedszkolaków:
batik
na
tkaninie
na
temat
„Na łące”, „Na łące”, rzeźba w glinie pn. „Anioły”, batik na papierze pn. „Dzień w kopalni”,
malowanie na porcelanie.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2:
 konkursy plastyczne,
 tematyczne festiwale kultury krajowej i międzynarodowej,
 koncerty dla dzieci: Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom i Dzień Babci i Dziadka,
 udział w konkursach krajowych i międzynarodowych uczestników MDK 2,
 organizacja półkolonii letnich.
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach:
 lekcje biblioteczne,
 wycieczki do bibliotek,
 zajęcia głośnego czytania dla przedszkolaków,
 akcje promujące czytelnictwo, np. Ogólnopolski Tydzień Czytania, Tydzień Bibliotek,
 zajęcia dla dzieci i młodzieży w wolnym czasie, pn. Biblioferie i Wakacje
w Bibliotece,

warsztaty, spektakle, wystawy, np. Świat na wyciągnięcie ręki, Klub Motyli Książkowych,
 do biblioteki po zdrowie, Dyskusyjny Klub Książki.
Teatr Mały
Od 2017 roku obserwujemy wzrost liczby wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostkę.
W ramach upowszechniania kultury ofertę wzbogacono o projekty: Poeticon, TopOFFFestival, Jazz!
Open Mind, IN TYCHY, zaś w obszarze edukacyjnym o projekty: W Krainie muzyki i Zatańcz ze mną,
a w sferze sztuk wizualnych organizowano cykle wystawiennicze PRACOWNIA. Teatr Mały pozyskuje
środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację nowych wydarzeń
kulturalnych.
Muzeum Miejskie
Muzeum zrealizowało szereg zadań wpisanych w swoją misję i statut. Organizowane były
wystawy z zakresu historii, historii sztuki, etnologii i wydarzenia towarzyszące wystawom,
pozwalające na poszerzenie różnych wątków prezentowanych jako prelekcje. Ponadto organizowano
spotkania promujące wydawnictwa, koncerty, warsztaty, zajęcia plastyczne i graficzne dla dzieci,
a także cykle popularnonaukowe: Popołudnia Czwartkowe, Akademia Historii Sztuki oraz Klub
Południk dla dzieci.
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MOSiR organizował imprezy wpisane do corocznego kalendarza imprez zarówno dla dzieci
i młodzieży, jak i osób starszych. Prowadzono zajęcia sportowe w sekcjach: piłki nożnej, piłki ręcznej,
siatkówki, koszykówki, pływania, lekkoatletyki, tenisa stołowego, zapasów, sekcji bokserskiej,
kajakowej oraz hokeja na lodzie. W okresie zimowym uruchomiono 4 przenośne lodowiska miejskie:
w Parku Miejskim Solidarności, przy ul. Brzozowej, ul. Damrota i w Ośrodku Wypoczynkowym
Paprocany. MOSiR organizował liczne festyny rekreacyjno-sportowe, turnieje piłki nożnej, rajdy
rowerowe i imprezy biegowe. Prestiżową imprezą 2018 roku organizowaną na Stadionie Zimowym
były Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Juniorów U20 Dywizji 1B, podczas których, rozegrano
mecze ze: Słowenią, Węgrami, Japonią, Ukrainą i Włochami.
Tyski Sport S.A.
Tyski Sport S.A. odpowiedzialny jest m.in. za organizację meczy hokejowych na Stadionie Zimowym,
koszykówki na Hali Sportowej, piłki nożnej na Stadionie Miejskim (frekwencja
w 2018 roku na meczach ligowych kształtowała się na poziomie około 90 000,00 osób),
a także koncertów muzyki rozrywkowej (np. Tyski Festiwal Disco Polo i Dance). Ponadto, spółka
w 2018 roku zorganizowała szereg akcji marketingowych, promujących szeroko rozumianą ideę
sportu.
Reasumując powyższe, uzyskane w ramach ankietyzacji opinie mieszkańców wykazały,
że oceniają oni miasto jako miejsce atrakcyjne do życia i rozwoju zawodowego.
W ogólnym ilościowym zestawieniu uzyskanych odpowiedzi dominowały wskazania plusów miasta
(903 odp.) nad minusami (649 odp.). Co czwarta badana osoba (26,3%) w ogóle nie dostrzegała wad
miasta. Za główne tyskie atuty uznane zostały: obfitość zieleni (parki, skwery, lasy) (29,1%); dobrze
rozwinięta komunikacja miejska (14,1%); liczne, nowoczesne, zadbane tereny i obiekty sportu
i rekreacji (13,9%); miasto jest przestrzenne (10%); rewitalizacja, renowacja, remonty budynków
i przestrzeni miejskiej (6,9%); wewnętrzny system dróg (6,6%); miasto jest czyste i zadbane (4,5%).
Za główne tyskie wady uznane zostały: zły stan dróg/jezdni (9,9%); brud przestrzeni publicznych
(8,3%); ograniczona oferta i liczba miejsc o charakterze kulturalno-rozrywkowym (6,5%);
niedokończone inwestycje (6,1%); ograniczona liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych (5,4%); oraz
niedobór galerii handlowych/centrów handlowych/osiedlowych sklepików (4,5%).
Badani Tyszanie chętniej jednak wskazują na konkretne atuty miasta, niż wytykają jego wady.
Do grona najbardziej potrzebnych miastu zaliczają następujące przedsięwzięcia:
 przebudowę oświetlenia miejskiego,
 zakup nowoczesnych autobusów i trolejbusów z napędem ekologicznym,
 montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych,
 budowę Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem,
 budowę oraz modernizację ścieżek rowerowych,
 kontynuację programu ograniczania niskiej emisji,
 kontynuację modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Megrez,
 kontynuację programów profilaktyczno-zdrowotnych,
 uruchomienie Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze,
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uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych (Dzienny Dom Pobytu, mieszkania
chronione i Klub Seniora),
rozszerzenie oferty w ramach polityki senioralnej miasta,
uruchomienie nowych terenów pod budowę mieszkaniową wielorodzinną,
budowę nowych mieszkań komunalnych,
budowę nowej siedziby Muzeum Miejskiego,
rewitalizację przestrzeni publicznych pod funkcje rekreacyjno-sportowe,
realizację kolejnych edycji budżetu partycypacyjnego.

Wskazane sektory są przedmiotem planowania strategicznego na najbliższe lata. Tworząc
nowe kierunku rozwoju miasta tyski samorząd kładzie duży nacisk na to, aby nowoczesne technologie
służyły mieszkańcom i usprawniały działanie miasta, aby Tychy były miastem wrażliwym na różne
potrzeby, przyjaznym dla wszystkich grup społecznych i dla ludzi w różnym wieku.
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SAMORZĄD MIASTA TYCHY
RADA MIASTA TYCHY
W 2018 roku zakończyła się VII i rozpoczęła się VIII kadencja samorządu terytorialnego.
W dniu 21 października 2018 roku odbyły się wybory samorządowe. Skład Rady Miasta VIII kadencji
(stan na grudzień 2018 r. – dane z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy) przedstawiał
się następująco (podział według klubów w Radzie Miasta):
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej: CZARNOTA Wojciech, GWÓŹDŹ Grzegorz, ŁUKA Magdalena,
TWARDZIK Józef (Wiceprzewodniczący Rady), ŻELAZNY Rafał (Wiceprzewodniczący Rady)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość: GOŁOSZ Marek, HAJDUK Jarosław, KOŁODZIEJCZYK Grzegorz,
KŚCIUCZYK Andrzej, OLEKSIAK Iwona, SKAPCZYK Anita, WRÓBEL Sławomir, WYSOCKA-SIEMBIGA
Aleksandra
Klub Radnych Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska: GAJDAS Lidia, KRÓL Krzysztof, KASPERCZYK Michał,
KONIECZNA Barbara (Przewodnicząca Rady), KOSOWSKA-PAWŁOWICZ Patrycja, KRZYSTYNIAK Anna,
PAŹDZIOREK-PAWLIK Urszula, PODMOKŁY Mieczysław, SOBOCIŃSKI Sławomir, WOŹNIAK

Krzysztof

Radni niezrzeszeni: DANIELCZYK Edyta, WENCEPEL Dariusz (Wiceprzewodniczący Rady)

Wyniki wyborów do Rady Miasta Tychy
dane ze strony Państwowej Komisji Wyborczej
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja
Obywatelska
19,36

31,01

Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ'15
6,47

9,08

24,05
10,03

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Komitet Wyborczy Tychy - Naszą Małą Ojczyzną
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta
Tychy Inicjatywa Tyska
Komitet Wyborczy Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby

Rada Miasta Tychy złożona jest z 25 radnych. Jej zadania określa Statut Miasta Tychy. Rada
obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W 2018
roku odbyło się 12 sesji Rady Miasta oraz łącznie 88 posiedzeń komisji (w tym doraźnych). Liczba
uchwał podjętych przez Radę Miasta w ubiegłym roku wyniosła 222. W 2018 roku zakończyła się VII
i rozpoczęła się VIII kadencja samorządu terytorialnego.
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Skład Rady Miasta Tychy VII kadencji – do dnia wyborów, które odbyły się 21 października 2018 roku
był następujący (stan na październik 2018 r. – dane Urzędu Miasta Tychy):
Klub Radnych Inicjatywa Tyska: CHABERKO Jerzy, GAJDAS Lidia, KASPERCZYK Michał, KONIECZNA
Barbara (Wiceprzewodnicząca Rady), MAZUR Mariusz, PAŹDZIOREK-PAWLIK Urszula, SOBOCIŃSKI
Sławomir, TWARDZIK Józef, WOŹNIAK Krzysztof.
Klub Radnych Platforma Obywatelska: CZARNOTA Wojciech, GRAMATYKA Maciej (Przewodniczący
Rady), GWÓŹDŹ Grzegorz.
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość: CHEŁSTOWSKI Jakub, GOŁOSZ Marek, HAJDUK Jarosław,
KOŁODZIEJCZYK Grzegorz, KŚCIUCZYK Andrzej, SLEZAK Klaudiusz, WĘGLARZ Ewa.
Klub Radnych Tychy-Naszą Małą Ojczyzną: DANIELCZYK Edyta, PORSZKE Paweł, WENCEPEL Dariusz
Radni niezrzeszeni: CHEŁMIŃSKI Kazimierz – niezrzeszony (Wiceprzewodniczący Rady), FIERLA
Damian – niezrzeszony, FURCZYK Tadeusz – niezrzeszony
W 2018 roku, do zakończenia VII kadencji, funkcjonowały:
 Komisja Finansów Publicznych
 Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego
 Komisja Porządku Publicznego i Zdrowia
 Komisja Kultury, Sportu i Turystyki
 Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
 Komisja Samorządowa
 Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
 Komisja Rewizyjna
 Doraźna Komisja ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System
Transportu – ITS Tychy”.
Od bieżącej, VIII kadencji, działają komisje:
 Komisja Finansów Publicznych
 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
 Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych,
 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 Komisja Rewizyjna
Posiedzenia Rady Miasta i jej komisji są jawne. Protokoły z posiedzeń Rady, komisji czy zespołów oraz
nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Tam również
zamieszczono m.in. informacje z prac komisji Rady oraz interpelacje i zapytania radnych skierowane
do Prezydenta Miasta.
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PREZYDENT MIASTA TYCHY
21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe. Na funkcję Prezydenta Miasta
Tychy wybrany został Andrzej Dziuba, który pełni ją w mieście od 6 lipca 2000 roku.
Wyniki wyborów Prezydenta Miasta Tychy
w dniu 21 października 2018 r.

24,28

Anita Skapczyk
75,72

Andrzej Dziuba
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Prezydent wykonuje swoje zadania za pomocą wydziałów Urzędu Miasta. Jest
zwierzchnikiem służbowym wobec zastępców prezydenta, sekretarza, skarbnika miasta oraz
dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta. Kieruje również urzędem poprzez wydawanie:
 zarządzeń – przepisy do stałego przestrzegania, bądź stałego lub terminowego
wykonania
 regulaminów – przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające zasady i tryb
postępowania
 instrukcji – przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające tryb
postępowania
 poleceń służbowych (pisemne) – przepisy ustalające terminowe wykonanie oraz
innych decyzji kierowniczych
Prezydent upoważnia swoich zastępców i pracowników urzędu do wydawania decyzji
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, tworzy i znosi komisje
i zespoły jako organy pomocniczo – opiniodawczo – doradcze o charakterze stałym lub
doraźnym. W przypadku realizacji zadań wykraczających poza merytoryczne zakresy
działania wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta lub w przypadku realizacji zadań
o dużym stopniu złożoności wymagających współpracy z wieloma podmiotami, może
powołać zespół zadaniowy lub pełnomocnika. W 2018 roku funkcję Zastępcy Prezydenta ds.
Gospodarki Przestrzennej pełnił Igor Śmietański, Zastępcy Prezydenta ds. Infrastruktury
pełnił Miłosz Stec, Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych do dnia 31 maja pełniła Daria
Szczepańska, a od 26 listopada Maciej Gramatyka, Skarbnika Miasta Urszula Dryka
i Sekretarza Miasta Aneta Luboń-Stysiak.
Informacje o funkcjonowaniu samorządu tyskiego można znaleźć na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.umtychy.pl/
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JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA TYCHY
Tychy w 2018 r. podzielone były na następujące jednostki pomocnicze: Cielmice, Czułów, F-6,
Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Ogrodnik, Paprocany, Paprotka, R-2, Wartogłowiec,
Wilkowyje, Z-1. W skład organów osiedla wchodziły Rady Osiedli (organ uchwałodawczy)
liczące 15 członków i Zarządy Osiedli (organ wykonawczy)liczące do 5 członków. Rady
działające w kadencji 2015-2019 zostały wybrane 12 kwietnia 2015 r. Kadencja Rad Osiedli
trwała 4 lata. Spotkanie podsumowujące funkcjonowanie tyskich jednostek odbyło się 18
marca 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy w ramach posiedzenia Komisji Porządku Publicznego,
Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych.
Rady Osiedli podejmowały uchwały w sprawach należących do Osiedla oraz określały zadania
do prowadzenia przez Zarząd Osiedla.
Szczegółowe informacje dotyczące spraw realizowanych przez Osiedla zamieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.umtychy.pl/osiedla
Zadania jednostek pomocniczych wynikają z ich statutów, należą do nich m.in.:




tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w realizacji istotnych
spraw związanych z bieżącymi problemami Osiedla,
zaspakajanie potrzeb społeczności osiedlowej oraz jej integracja.
dbałość o: ład przestrzenny, porządek i bezpieczeństwo, lokalne drogi, chodniki
i parkingi, tereny rekreacyjne i sportowe, lokalną infrastrukturę techniczną, mienie
Miasta, znajdujące się na terenie Osiedla, stan środowiska naturalnego.

Osiedla realizują również zadania poprzez: przedkładanie planów pracy Radzie Miasta
przynajmniej raz w roku, przed zatwierdzeniem budżetu Miasta na dany rok kalendarzowy,
zgłaszanie wniosków i propozycji do budżetu Miasta dotyczących obszaru działania Osiedla,
ustalanie kierunków działania Osiedla, przedkładanie sprawozdań z działalności organów
Osiedla, kierowanie do organów Miasta wniosków i opinii
Do kompetencji Osiedla należy również formułowanie pod adresem Rady Miasta
i Prezydenta postulatów oraz propozycji zmian prawa miejscowego określających potrzeby,
dążenia i opinie mieszkańców, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców
zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Osiedla, wyrażanie opinii
o sposobie prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Miasta
w Osiedlu, zgłaszanie wniosków i propozycji do budżetu Miasta dotyczących obszaru
działania Osiedla, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Osiedla.
W 2018 r. utworzono kolejne, dwunaste Osiedle „Z”. Wybory do Rady tej jednostki
zaplanowane zostały na rok 2019 kiedy odbędą się wybory do Rad wszystkich jednostek
pomocniczych miasta Tychy.
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TYSKA RADA SENIORÓW
Tyska Rada Seniorów powołana została uchwałą Nr XLVI/926/14 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2014 r. Wybory do Rady I kadencji przeprowadzono 25 marca 2015 r.
W skład Rady weszło 15 członków. Zgodnie ze statutem, Rada działała głównie
w następujących obszarach:
 zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów,
 wspierania aktywności ludzi starszych,
 profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
 przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania
ich autorytetu,
 rozwoju form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,
 mieszkalnictwa dla seniorów i współpracy międzypokoleniowej.
Rada Seniorów, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ma charakter
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z osobami starszymi
i działaniami podejmowanymi na ich rzecz przez działające wmieście instytucje publiczne,
organizacje pozarządowe, uniwersytet trzeciego wieku i kluby seniora.
Do zadań Rady o charakterze konsultacyjnym należy w szczególności: wyrażanie na wniosek
Rady Miasta, Prezydenta Miasta, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej,
uniwersytetu trzeciego wieku lub z własnej inicjatywy opinii o projektach uchwał i aktów
prawa miejscowego dotyczących osób starszych oraz działań realizowanych na ich rzecz
przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub uniwersytet trzeciego wieku;
wyrażanie opinii o programie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie dotyczącym osób
starszych lub działań realizowanych na ich rzecz; wyrażanie opinii o sprawozdaniu z realizacji
programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie dotyczącym osób starszych lub
działań realizowanych na ich rzecz.
Do zadań Rady o charakterze doradczym należy w szczególności: wyrażanie na wniosek Rady
Miasta, Prezydenta Miasta, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej, uniwersytetu
trzeciego wieku lub z własnej inicjatywy opinii w sprawach dotyczących osób starszych;
określanie sytuacji osób starszych oraz rekomendacja działań na rzecz poprawy jakości ich
życia.
Do zadań Rady o charakterze inicjatywnym należy w szczególności: inicjowanie debaty
publicznej na temat sytuacji osób starszych, jakości ich życia i działań podejmowanych na ich
rzecz przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i uniwersytet trzeciego wieku;
inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, poprawienia
jakości ich życia, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw
i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym.
Prezydent Miasta Tychy powołał również Pełnomocnika ds. współpracy i koordynacji
pomiędzy miastem Tychy a Tyską Radą Seniorów. Został nim Pan Zygmunt Marczuk pełniący
tą funkcję w I i II kadencji Rady.
Kadencja Tyskiej Rady Seniorów upłynęła z dniem 25 marca 2019 roku. Wybory
do Tyskiej Rady Seniorów II kadencji odbyły się dnia 4 kwietnia 2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące Rady zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej pod adresem: https://bip.umtychy.pl/tyska-rada-seniorow
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MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA
Młodzieżową Radę Miasta utworzono uchwałą nr XXII/380/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016 r. Ma ona charakter konsultacyjny. Jej celem jest: wspieranie
i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży; integracja i aktywizacja środowisk
młodzieżowych na terenie Miasta Tychy; reprezentowanie interesów młodzieży wobec
organów miasta i instytucji działających na terenie miasta Tychy.
Zadania Rady określone zostały w statucie, należą do nich:
 uchwalanie regulaminu Młodzieżowej Rady,
 uchwalenie kadencyjnego programu działania Młodzieżowej Rady,
 powoływanie i odwoływanie komisji problemowych Młodzieżowej Rady, które tworzone
są w razie potrzeb, a także określenie ich zadań,
 wybór oraz odwoływanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza
Młodzieżowej Rady,
 przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów miasta Tychy
poprzez podejmowanie uchwał oraz stanowisk,
 inicjowanie działań o charakterze konsultacyjnym w zakresie spraw społecznych,
edukacyjnych, kulturalnych sportowych,
 rekreacyjnych, ekologicznych,
 przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium i komisji problemowych,
 podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady,
 podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Młodzieżowej
Rady,
 proponowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady.
Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady zamieszczone są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.umtychy.pl/mlodziezowa-rada-miasta
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DEMOGRAFIA
Na koniec 2018r. liczba mieszkańców wynosiła ok 127831 osób (61550 mężczyzn 66281
kobiet). Średnia wieku przeciętnego mieszkańca wynosiła 42 lata.

Ludność Tychów
W latach 2014–2018 populacja miasta zmniejszyła się o 0,3%. Sytuacja w Tychach jest lepsza
niż w Bytomiu, Katowicach i Sosnowcu czy w Gliwicach. Największy wpływ na spadek liczby
ludności mają migracje – w latach 2014–2018 z miasta wymeldowało się 8,7 tys. osób, a
zameldowało 7,1 tys.
W latach 2014 – 2018 urodziło się więcej osób niż zmarło. W okresie tym odnotowano 5020
urodzeń i 4889 zgonów. Przyrost naturalny był więc dodatni . Należy jednak zauważyć że
trend ten odwrócił się w 2018 r. gdy zmarło 1292 osoby a urodziło się jedynie 1137 osób.
Średni wiek mieszkańca Tychów w 2018r. wyniósł 42 lata. W całym kraju zauważalny jest
proces starzenia się społeczeństwa. Wzrasta przez to tzw. obciążenie demograficzne, czyli
liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wskaźnik ten w Tychach wynosił 68 osób.

IKONOGRAFIKA 1
Liczba mieszkańców Tychów według stanu na 31.12.2018r.
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IKONOGRAFIKA 2
Ludność Tychów według stanu na dzień 31.12.2018.
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Bytomiu, Gliwicach, Katowicach,
Sosnowcu i Tychach w latach 2017 i 2018 r. - spadek populacji

IKONOGRAFIKA 3
Struktura ludności

20
Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=456811

IKONOGRAFIKA 4
Migracje 2014 – 2018

IKONOGRAFIKA 4
Ruch naturalny

Dane opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz na podstawie danych
z rejestru Mieszkańców Miasta Tychy.

21
Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=456811

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK,
PROGRAMÓW I STRATEGII
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
Uchwałą Rady Miasta nr XLI/847/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku została przyjęta Strategia
Rozwoju Miasta Tychy 2020+. Jest dokumentem określającym długofalowe i wieloletnie kierunki
rozwoju miasta.
Okresowa ewaluacja Strategii została przeprowadzona w 2017 roku na podstawie danych
otrzymanych od jednostek zaangażowanych w realizację głównych przedsięwzięć strategicznych oraz
w oparciu o dostępne informacje statystyczne. Obejmowała okres od roku 2014 do roku 2017.
Analiza wykazała, że założone cele strategiczne są na bieżąco realizowane, a tym samym osiągnięcie
wskaźników wizji rozwoju miasta nie jest zagrożone.
Kolejna ewaluacja działań strategicznych realizowanych przez miasto,
przeprowadzona po zakończeniu wdrażania Strategii (ewaluacja końcowa 2020+).
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ŁAD PRZESTRZENNY
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
W 2018 roku Rada Miasta Tychy uchwaliła sześć miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego o łącznej powierzchni około 191 ha (Tabela 1.). W sprawie przystąpienia
do sporządzenia planów miejscowych przyjęte zostały cztery uchwały Rady Miasta, dotyczące
obszarów o łącznej powierzchni około 50 ha (Tabela 2.).
Tabela 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2018 r.
L.p.

Nazwa planu miejscowego

Uchwała

1.

Mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej
w Tychach - etap I
Mpzp dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej,
ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej
w Tychach
Mpzp dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy
Władysława Sikorskiego w Tychach

Uchwała
Nr XLIV/728/18
Rady Miasta Tychy z dnia
25 stycznia 2018 r.
Uchwała
Nr XLV/742/18
Rady Miasta Tychy z dnia
22 lutego 2018 r.
Uchwała
Nr XLIX/814/18
Rady Miasta Tychy z dnia
21 czerwca 2018 r.
Uchwała
Nr XLIX/815/18
Rady Miasta Tychy z dnia
21 czerwca 2018 r.
Uchwała Nr LI/852/18 Rady
Miasta Tychy z dnia 27
września 2018 r.
Uchwała Nr III/61/18 Rady
Miasta
Tychy
z dnia
20 grudnia 2018 r.

2.
3.
4.
5.
6.

Mpzp
dla
obszaru
w
rejonie
ulic:
Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i
Potoku Tyskiego w Tychach
Mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Tulipanów i
Piaskowej w Tychach
Mpzp dla obszaru pomiędzy ulicami:
Mikołowską,
Zakątek,
Nowokościelną,
Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną,
Kard. Hlonda i Bpa. Burschego - etap I

Powierzchnia
[ha]
109,5
17,8
12,9
10,5
0,1
40,7

Tabela 2. Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych podjęte w 2018 r.
L.p.
1.

2.
3.
4.

Nazwa przystąpienia do sporządzenia planu
miejscowego
Mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Grota-Roweckiego,
Edukacji
i
Elfów
oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny
w Tychach
Mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Edukacji, Grota-Roweckiego, Trzy Stawy
oraz Parku Północnego w Tychach
Mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Jaskrów,
Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza
Komunalnego w Tychach
Mpzp dla obszaru Parku Górniczego w Tychach
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Uchwała
Uchwała Nr XLIX/816/18
Rady Miasta Tychy z dnia
21 czerwca 2018 r.
Uchwała Nr XLIX/817/18
Rady Miasta Tychy z dnia
21 czerwca 2018 r.
Uchwała Nr LI/853/18 Rady
Miasta Tychy z dnia 27
września 2018 r.
Uchwała Nr LI/854/18 Rady
Miasta Tychy z dnia 27
września 2018 r.

Powierzchnia
[ha]
2,1

11,2
30,9
5,9
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY
W minionym roku przygotowano opracowanie pn. „Analiza zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym Miasta Tychy wraz z oceną aktualności dokumentów planistycznych za okres od
2011 r. do czerwca 2018 r.”, na podstawie którego Rada podjęła Uchwałę Nr L/837/18 Rady Miasta
Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2018 r. zostało wydanych 419 decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy
i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym 125 decyzji „przeterminowanych”,
tj. wydanych po terminie załatwienia sprawy. Żadna z wydanych decyzji nie została skutecznie
zaskarżona.
W 2018 roku wydano w ustawowym terminie do 65 dni 819 decyzji o pozwoleniu
na budowę. W terminie do 45 dni wydano 708 decyzji. Przeterminowanych oraz skutecznie
zaskarżonych decyzji nie było.
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ZASOBY MATERIALNE GMINY
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
Mieszkaniowy zasób Gminy według stanu na dzień 31.12.2018r. wynosił 4.987 mieszkań,
w tym 506 lokali socjalnych, 17 lokali zamiennych oraz 10 pomieszczeń tymczasowych.
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy odbywa się w oparciu o niżej przywołane przepisy
prawa miejscowego:
1. Uchwała nr XLVI/951/2014 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasta Tychy (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2018 r., poz. 6165 t.j.)
2. Uchwała nr XVI/267/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+
3. Uchwała nr XLI/674/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miasta Tychy na lata 2018-2022 (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2017 r., poz. 5957).
W zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy w roku 2018:
1.

przyjęto 485 wniosków o przydział mieszkania (w tym 383 wnioski wstępnie zweryfikowano
pozytywnie
i
oczekują
na
rozpatrzenie
przez
Komisję
Mieszkaniową
§ 22 ust. 2 i 5 uchwały ad. 1, a 102 wnioski osób nie spełniających kryteriów zostały przekazane
do archiwum - § 22 ust. 2 i 4),
2. zrealizowano 34 wyroki eksmisyjne wskazując lokale socjalne,
3. wydano 103 wskazania do zawarcia umów najmu lokali komunalnych i socjalnych
w ramach realizacji listy przydziału i zamiany mieszkań (w tym w ramach repatriacji przydzielono
lokal rodzinie z Kazachstanu),
4. zrealizowano 14 zamian lokali z kontrahentem,
5. przydzielono 15 lokali zamiennych w związku z termomodernizacją budynków
w dzielnicy Osada,
6. przydzielono 1 lokal zamienny dla rodziny, która poniosła szkody w związku
z pożarem w nieruchomości przy ul. Cienistej oraz 1 lokal zamienny w związku
z otwarciem stołówki szkolnej przy SP nr 6 w Tychach,
7. zweryfikowano prawidłowe wykorzystanie lokali komunalnych – przeprowadzono 194 wywiady
środowiskowe,
8. odzyskano 13 lokali socjalnych zajmowanych przez osoby o wyższym dochodzie – osoby te
otrzymały wskazania do zawarcia umów najmu lokali pełno standardowych na czas nieokreślony,
9. podejmowano działania regresowe wobec osób, za które Gmina Miasta Tychy wypłacała
wierzycielom odszkodowanie za brak lokalu socjalnego – wyegzekwowano kwotę 50 403,89 zł
tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami. W 2018 r. Gmina nie wypłaciła
odszkodowań na rzecz wierzycieli oczekujących na realizację wyroków eksmisyjnych – do
realizacji pozostają wyroki z lokali gminnych,
10. zasób gminy został powiększony o 38 lokali komunalnych (budynek przy ul. Barona 16)
wybudowanych w ramach dopłaty z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, które
zostały już zasiedlone. W 2018 r. rozpoczęto procedurę związaną z pozyskaniem środków z BGK
na adaptację lokalu użytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza 49 na lokal mieszkalny.
W trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania Szkoły
Zawodowej przy ul. Edukacji 11 na mieszkania dla seniorów,
11. wydano 2756 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych.
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Wskaźniki monitoringu i ewaluacji w zakresie zasobu mieszkaniowego Gminy za rok 2018.
Wskaźniki monitoringu ( M) i
ewaluacji ( E )

Priorytety Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta i Gminy Tychy

P1.
Rozwinięty rynek
mieszkaniowy

M12. Liczba budynków gminy, w
których dokonano remontu
M12. Dynamika liczby budynków
gminy, w których dokonano remontu
M13. Liczba budynków wspólnot
mieszkaniowych, w których
dokonano remontu
M13. Dynamika liczby budynków
wspólnot mieszkaniowych, w
których dokonano remontu
M15. Liczba budynków gminy, w
których dokonano
termomodernizacji
M15. Dynamika liczby budynków
gminy, w których dokonano
termomodernizacji
M16. Liczba budynków wspólnot
mieszkaniowych, w których
dokonano termomodernizacji
M16. Dynamika liczby budynków
wspólnot mieszkaniowych, w
których dokonano
termomodernizacji

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

P2.
Zrewitalizowane
zasoby
mieszkaniowe
0

P3.
Efektywna
gospodarka zasobem
mieszkaniowym
gminy
6

0%

200 %

79

89,78%

0

0%

5

500%
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ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI
W zakresie zarządzania nieruchomościami Gminy w 2018 roku przeprowadzono 230 postępowań
(w tym zakończonych 171). Obejmowały one:
 32 postępowania w zakresie roszczeń w związku ze zmianą wartości nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( w tym 32 zakończone),
 22 postępowania w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności (w tym 7 zakończonych),
 102 postępowania w zakresie oddawania nieruchomości w trwały zarząd (w tym 102
zakończone),
 54 postępowania w zakresie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
(w tym 18 zakończonych),
 17 postępowań w zakresie przekazywania nieruchomości do korzystania, w tym
w dzierżawę lub najem (w tym 9 zakończonych),
 3 postępowania w zakresie wykonywania, ograniczania, pozbawiania praw
do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości (w tym 3 zakończone).
Wydano 168 decyzji, które obejmowały:
 32 decyzje w zakresie roszczeń w związku ze zmianą wartości nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 6 decyzji w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 102 decyzje w zakresie oddawania nieruchomości w trwały zarząd,
 17 decyzji w zakresie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
 9 decyzji
w zakresie przekazywania nieruchomości do korzystania, w tym
w dzierżawę lub najem,
 2
decyzje
w
zakresie
wykonywania,
ograniczania,
pozbawiania
praw
do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości.
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POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
FUNDUSZE UNIJNE
Projekty realizowane w roku 2018. Tabela dotyczy funduszy zewnętrznych pozyskanych ze środków
krajowych oraz Unii Europejskiej.
Lp.

1

2

Nazwa projektu
Termomoderniza
cja dzielnicy
Osada w Tychach
– budynki nr 223,
225, 227, 229,
231

Krótki opis projektu

Przedmiotem
projektu
jest
termomodernizacja 5 budynków
mieszkalnych wchodzących w skład
dzielnicy Osada.
Zakres projektu jest podobny we
wszystkich budynkach i obejmuje:
 termomodernizację
ścian
zewnętrznych i stropów,
 wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej,
wykonanie
wewnętrznej instalacji gazowej
wraz z montażem gazowych
kotłów
grzewczych
kondensacyjnych,
dwufunkcyjnych,
 wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,
 wymianę instalacji elektrycznej
oraz
oświetlenia
części
wspólnych,
 roboty
remontowe
towarzyszące.
Realizacja projektu pozwoli m.in. na
poprawę
efektywności
energetycznej
przedmiotowych
budynków oraz redukcję CO2 i pyłu
PM10.
Termomoderniza
Przedmiotem
projektu
jest
cja dzielnicy
termomodernizacja
pięciu
Osada w Tychach budynków
mieszkalnych,
– budynki nr 207, wchodzących w skład osiedla
209, 233, 235,
Osada. W budynkach przy ul.
237
Katowickiej 207, 209, 233, 235 i 237
znajdują się łącznie 54 mieszkania
socjalne.
Zakres projektu jest podobny we
wszystkich budynkach i obejmuje
następujące rodzaje robót:
 ocieplenie ścian zewnętrznych
i stropów,
 wymianę
stolarki
okiennej
i drzwiowej,
 wykonanie wewnętrznej instalacji
gazowej
wraz
z montażem
gazowych kotłów grzewczych,
kondensacyjnych, dwufunkcyjnych,
 wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,
 wymianę instalacji elektrycznej
wraz z wymianą oświetlenia części
wspólnych,
 roboty remontowe towarzyszące.
Realizacja projektu pozwoli na
wzrost efektywności energetycznej
budynków, redukcję CO2 oraz pyłu
PM10.
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Koszt
całkowity [zł]

Kwota
dofinansowania
[zł]

Źródło
dofinansowania

Okres
realizacji

4 557 914,15

3 079 480,14

Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego

2018 2019

3 830 210,32

2 885 720,39

Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego

2018 2020
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3

4

Utworzenie
Centrum Usług
Społecznościowy
ch oraz mieszkań
chronionych
w Tychach

Zakup
nowoczesnego
taboru
autobusowego z
napędem
ekologicznym

Przedmiotem
projektu
jest
przebudowa wraz ze zmianą
sposobu
użytkowania
części
budynku
szkoły
zawodowej
(będącej częścią Zespołu Szkół nr 5)
z przeznaczeniem na Centrum Usług
Społecznościowych
wraz
z mieszkaniami
chronionymi
w Tychach.
W ramach projektu zaplanowano:
 wykonanie
dwóch
klatek
schodowych
wraz
z wyburzeniem istniejących,
 roboty budowlano-montażowe,
pozwalające
na
zmianę
sposobu
użytkowania
sal
dydaktycznych
na
CUS,
mieszkania chronione oraz
mieszkania
komunalne
(realizacja
mieszkań
komunalnych stanowi odrębny
projekt),
 roboty budowlano-montażowe
części wspólnych budynku,
wykonanie
nowych
pomieszczeń
higienicznosanitarno socjalnych,
 wykonanie nowych instalacji
wewnętrznych,
docieplenie
budynku,
 zagospodarowanie terenu,
 wyposażenie CUS i mieszkań
chronionych.
Nowo uruchamiany CUS oraz
mieszkania chronione stworzone
zostają dla jednorodnej grupy
docelowej – osób starszych.
Inwestycja koncentruje się na zakupie
i wymianie taboru autobusowego
i trolejbusowego,
budowie
i
modernizacji zaplecza technicznego
oraz
budowie
nowej
linii
trolejbusowej.
Obecny
stan
infrastruktury technicznej wymaga
kapitalnego remontu oraz podjęcia
działań modernizacyjnych z uwagi na
wysokie koszty utrzymania i straty
ciepła.
Zakres projektu obejmuje:
 zakup taboru autobusowego:

51 autobusów zasilanych
CNG, EURO 6,

10 mikrobusów zasilanych
ON, EURO 6,
 zakup 2 elektrobusów,
 zakup 3 trolejbusów,
 zakup 2 pojazdów serwisowych
do obsługi taboru autobusowego,
EURO 6,
 zakup
pojazdu
pogotowia
technicznego (do obsługi sieci
trakcyjnej), EURO 6,
 przebudowę
zaplecza
technicznego
zajezdni
autobusowej,
 budowę
sieci
trakcji
trolejbusowej
wraz
z kontenerową stacją zasilającą.
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5 083 047,22

3 825 312,99

Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego

2018 2019

164 000 000,00

100 000 000,00

Fundusz Spójności

2017 2020
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5

Budowa
bezkolizyjnego
węzła drogowego
w rejonie
ul.Turyńskiej i ul.
Oświęcimskiej

W ramach projektu wybudowany
zostanie
bezkolizyjny
węzeł
drogowy w rejonie ul. Turyńskiej i
ul.
Oświęcimskiej
oraz
przebudowana ul. Oświęcimska.
Zakres
rzeczowy
inwestycji
obejmuje przebudowę DK44 na
odcinku 2,5 km,
budowę
przepustów,
przejść
pieszorowerowych i murów oporowych, a
także węzła drogowego typu karo z
dwoma
rondami.
Ponadto
przebudowane zostaną następujące
skrzyżowania z drogami lokalnymi:
Gminną,
Długą,
Urbanowicką,
Pogodną,
Główną,
Kościelną,
Mysłowicką
oraz
istniejące
oświetlenie. Na drodze pojawią się
znaki drogowe zasilane energią
słoneczną.

131 986 271,26

94 884 899,89

Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego

2018 2019

46 283 632,26

18 369 301,25

Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego

2017 2019

Przebudowa wpłynie na poprawę
efektywności
układu
komunikacyjnego w tej części
miasta, otwierając wolne tereny
inwestycyjne.

6

Niskoenergetyczn
e budynki
użyteczności
publicznej w
Tychach –
termomodernizac
ja wraz z
modernizacją
ZS1, ZS 5, ZS 6, ZS
7, II LO, SP 1, P
10, P 11, P 12, P
17, P 26

Bezpośrednie efekty z realizacji
inwestycji:
 zwiększenie
przepustowości
układu drogowego (poszerzenie
drogi, budowa bezkolizyjnego
węzła drogowego),
 eliminacja „wąskiego gardła”,
 poprawa
bezpieczeństwa
ruchu,
 poprawa
warunków
życia
mieszkańców w sąsiedztwie
istniejącego korytarza.
Zakres dotyczy
modernizacji
energetycznej
11
budynków
użyteczności
publicznej
–
5 przedszkoli
i
6
szkół,
charakteryzujących
się
największymi
stratami
ciepła
i energii. Termomodernizacja ma
charakter kompleksowy i obejmuje
wszystkie wskazane w audytach
energetycznych
usprawnienia,
w tym w szczególności: ocieplenie
ścian zewnętrznych, stropodachów,
fundamentów, wymianę stolarki,
modernizację sieci oświetleniowej i
opraw, modernizację instalacji c.o. i
źródeł ciepła, wentylacji.
Potrzeba realizacji projektu wynika
z konieczności
dostosowania
11
budynków użyteczności publicznej do
współczesnych
standardów
energetycznych,
ograniczających
zużycie
energii,
emisji
gazów
cieplarnianych
i pyłów zawieszonych szkodliwych dla
środowiska i mieszkańców.
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7

e-Urząd – tyski
portal
informacyjno płatniczy

8

Inteligentny
System
Zarządzania
i Sterowania
Ruchem w
Tychach

9

Dobre
przedszkole na
dobry startwyrównywanie
szans
edukacyjnych i
rozwojowych
dzieci z niepełno
sprawnościami w
tyskich
przedszkolach

Celem projektu jest wdrożenie
portalu informacyjno – płatniczego,
który
umożliwi
komunikację
pomiędzy miastem, mieszkańcami
i przedsiębiorcami
Zainteresowanymi dostępem do
własnych zobowiązań wobec miasta
wraz z możliwością obsługi opłat
online.
W ramach projektu powstanie
system sterowania i monitorowania
ruchem drogowym, którym zostanie
objętych blisko 40 skrzyżowań w
mieście – większość z nich ma być
całkowicie
przebudowana.
Na
ulicach pojawią się m.in. stacje
pomiarowe
warunków
atmosferycznych, zanieczyszczeń i
hałasu, a także dynamiczne tablice
parkingowe, które będą wskazywały
poziom napełnienia parkingów.
Wprowadzone zostaną także znaki
o zmiennej treści informujące
uczestników ruchu o występujących
niebezpieczeństwach
i utrudnieniach na drogach. Będzie
możliwy pomiar masy pojazdów
w ruchu,
bez
konieczności
zatrzymania lub redukcji prędkości
samochodów.
Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszy
się degradacja sieci drogowej. ITS
wpłynie
na
poprawę
funkcjonowania
komunikacji
zbiorowej.
Ruch
autobusów
i trolejbusów będzie na bieżąco
śledzony na e-mapach. W razie
opóźnienia system sterowania
ruchem drogowym będzie mógł
wprowadzić priorytet przejazdu dla
tych pojazdów na wybranych
skrzyżowaniach
z
sygnalizacją
świetlną.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia
spodziewane jest osiągnięcie trzech
kluczowych efektów: zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń, poprawa
konkurencyjności
czasowej
komunikacji publiczne, redukcja
wypadków i kolizji drogowych.
Projekt
zakłada
rozszerzenie
dotychczasowej oferty o dodatkowe
zajęcia
edukacyjne
oraz
specjalistyczne,
doposażenie
placówek w sprzęt i specjalistyczne
pomoce
dydaktyczne
oraz
podniesienie
kompetencji
i
kwalifikacji
nauczycieli
do
indywidualnej pracy z dziećmi
poprzez udział w specjalistycznych
szkoleniach/kursach/studiach
podyplomowych. Dzieci będą miały
możliwość
uczestniczenia
w
zajęciach
m.in.:
z logorytmiki,
sensoplastyki, artterapii, z terapii
ręki, dogoterapii oraz hipoterapii,
terapeutycznych
(metoda
W.
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797 427,00

82 569 665,00

677 015,52

Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego

2018 2019

60 397 760,78

Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego

2018 2020

Europejski
Fundusz
Społeczny

410 188,75

20182019

348 660,44

31

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=456811

Sherborne, metoda Snoezelen,
radzenie
sobie
z
agresją),
specjalistycznych (elementy terapii
Integracji Sensorycznej, stymulacja
rozwoju
psychoruchowego,
wspomaganie dzieci z zaburzeniami
spektrum autyzmu lub innymi
trudnościami w budowaniu relacji
społecznych).
W każdym z przedszkoli powstaną
Sale
Doświadczeń
Świata
–
specjalnie
wyodrębnione
pomieszczenia do terapii dzieci ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi,
wyposażone
w różne urządzenia stymulujące
rozwój zmysłów, a tym samym
rozwój dziecka.
10

11

Szkoła nowych
szans –
podniesienie
jakości oferty
edukacyjnej w
SP24 w Tychach

Celem p. jest wzrost dostępu do
wysokiej jakości oferty kształcenia 143
uczniów Szkoły Podstawowej nr 24
poprzez wzmocnienie atrakcyjności
oferty
edukacyjnej.
Projekt
skierowany
jest
do
uczniów
młodszych, tj. uczniów kl. I i IV oraz
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Zakłada zmniejszenie
dysproporcji
w
osiągnięciach
edukacyjnych uczniów oraz likwidację
braków
rozwojowych
poprzez
realizację
dodatkowych
zajęć
wyrównawczych
oraz
specjalistycznych,
jak
również
wprowadzenie
do
szkół
zajęć
ukierunkowanych
na
rozwój
kompetencji
kluczowych:
matematycznych, informatycznych i
językowych; wyposażenie szkoły w
sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji zajęć oraz
doskonalenie
umiejętności
i
kompetencji
zawodowych
nauczycieli.

Szkoła nowych
możliwości podniesienie
jakości oferty
edukacyjnej w
SP5 i SP11 w
Tychach

Celem
projektu(P)jest
wzrost
dostępu do wysokiej jakości oferty
kształcenia ogólnokształcącego dla
383 uczniów (196K/187M) z 2
tyskich szkół podstawowych (w
tym1 z oddz. integrac.)przez
wzmocnienie atrakcyjności oferty
edukacyjnej w terminie od 08.2018
do 06.2020. P zakłada zmniejszenie
dysproporcji
w
osiągnięciach
edukacyjnych
uczniów
oraz
likwidację braków rozwojowych
poprzez realizację dodatkowych
zajęć
wyrównawczych,
wprowadzenie do szkół zajęć
ukierunkowanych
na
rozwój
komplet
kluczowych:
matematycznych,
nauk-technicz,
informatycznych,
językowych;
stworzenie warunków do nauki
opartej na metodzie eksperymentu;
wyposażenie SP w sprzęt TIK i
pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji zajęć oraz doskonalenie
umiejętności
i
kompetencji
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119 171,25

360 354,50

Europejski
Fundusz
Społeczny

20182020

Europejski
Fundusz
Społeczny

20182020

107 25,12

324 319,05
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12

Adaptacja
pomieszczeń w
budynku przy
ulicy Katowickiej
104 na świetlice z
wydawalnią
posiłków dla
potrzeb Szkoły
Podstawowej nr
6 w Tychach

zawodowych 6 n-li (6K). P. ma za
zadanie
niwelować
bariery
edukacyjne, społeczne i osobiste
uczniów,
zakłada
aktywną
współpracę nauczycieli i rodziców
m.in.
poprzez
wymianę
doświadczeń związanych z efektami
pracy w ramach dodatkowych zajęć
Projekt polega na adaptacji
pomieszczeń po opuszczonym
lokalu użytkowym oraz byłym
mieszkaniu, na jadłodajnię dla dzieci
i młodzieży uczącej się w Szkole
Podstawowej nr 6 w Tychach,
zlokalizowanej przy ul. Katowickiej
104

Wojewoda Śląski

323 065,50

2018

110 000,00

Projekty złożone w 2018 r.
Lp.

Nazwa zadania

Krótki opis projektu

1

Termomodernizacja
i modernizacja budynku
Zespołu Szkół
z Oddziałami
Integracyjnymi przy ul.
Czarnieckiego w
Tychach

Przedmiotem projektu jest
termomodernizacja
i modernizacja budynku Zespół
Szkół
z
Oddziałami
Integracyjnymi przy ul.
Czarnieckiego 22 w Tychach.
Zakres obejmuje:
 docieplenie
ścian
zewnętrznych,
przyziemia,
strychu, wykuszy oraz sufitu
piwnic,
 wymianę stolarki drzwiowej
oraz okiennej,
 wymianę instalacji c.o. wraz z
grzejnikami oraz instalacji
wod-kan,
 wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku,
 wykonanie
wentylacji
mechanicznej z odzyskiem
ciepła w sali gimnastycznej,
 wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz
zewnętrznych na energooszczędne typu LED,
 wymianę
instalacji
odgromowej,
 roboty
remontowomodernizacyjne towarzyszące
oraz elektryczne,
 zagospodarowanie
terenu,
chodniki,
 budowę windy osobowej dla
uczniów niepełnosprawnych.

4 621 233,82

2

Termomodernizacja
i modernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr
11 przy ul. Skłodowskiej
w Tychach

Przedmiotem projektu jest
termomodernizacja
i modernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 11 przy ul.
Skłodowskiej 4 w Tychach.

3 010 029,68

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

Koszt
całkowity [zł]

Kwota
dofinansowania
[zł]

Fundusz

Okres
realizacji

2 619 231,63

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2018 2021

1 018 450,65

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2018 2021
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3

Niskoenergetyczne
budynki użyteczności
publicznej w Tychach Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej nr
7 przy ul. Tołstoja

4

Niskoenergetyczne
budynki użyteczności
publicznej w Tychach –

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

Zakres projektu obejmuje, m.
in.:
 docieplenie ścian
zewnętrznych, piwnicznych
i fundamentowych oraz
cokołu,
 docieplenie stropodachów,
 wykonanie drenażu
opaskowego wokół budynku,
 wymianę instalacji c.o. wraz z
grzejnikami oraz instalacji
wod-kan,
 wykonanie wentylacji
mechanicznej z podgrzewem
powietrza i odzyskiem ciepła
w piwnicach,
 wymianę instalacji
elektrycznych i
odgromowych,
 wymianę opraw
oświetleniowych w całym
budynku szkoły na
energooszczędne oprawy
typu LED,
 roboty remontowomodernizacyjne,
 zagospodarowanie terenu.
Przedmiotem projektu jest
termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 7,
zlokalizowanej przy ul. Tołstoja
1 w Tychach.
Zakres
przedsięwzięcia
obejmuje przede wszystkim:
 docieplenie
ścian
zewnętrznych
i stropodachu,
 izolację i docieplenie ścian
piwnicznych
i fundamentowych,
 wymianę stolarki okiennej
w segmencie sportowym
i piwnicach,
 wymianę instalacji c.o.
wraz z grzejnikami oraz
instalacji c.w.u.,
 wymianę węzła cieplnego
na
kompaktowy
dwufunkcyjny
węzeł
cieplny c.o. i c.w.u.,
 wymianę
drzwi
zewnętrznych
ewakuacyjnych,
 wykonanie
opaski
żwirowej wokół budynku,
 wymianę
opraw
oświetleniowych na LED,
 demontaż
i
ponowny
montaż
instalacji
odgromowej budynku.
Przedmiotem projektu jest
docieplenie budynku Szkoły
Podstawowej nr 17,
zlokalizowanego przy ul.
Begonii 5 w Tychach.

4 647 718,98

3 653 036,67

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2020 2021

2 457 004,50

1 920 462,58

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2020 2021
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Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej nr
17 przy ul.
Begonii

5

Modernizacja systemu
oświetlenia w Tychach obszar 2 i 4

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

Zakres projektu obejmuje
przede wszystkim:
 docieplenie ścian
zewnętrznych i
stropodachu,
 izolację i docieplenie ścian
piwnicznych oraz
fundamentowych,
 odtworzenie instalacji
odgromowej budynku,
 wymianę instalacji c.o. i
grzejników, wraz z
robotami
odtworzeniowymi
malarskimi i
posadzkarskimi,
 modernizację węzła
cieplnego wraz z
pomieszczeniem,
 wymianę opraw
oświetleniowych na LED w
części dydaktycznosportowej oraz oświetlenia
zewnętrznego,
 montaż wentylacji
mechanicznej (sala
gimnastyczna, kuchnia,
pomieszczenie węzła
cieplnego),
 wymianę obróbek
blacharskich, rynien, rur
spustowych oraz
parapetów,
 przebudowę i montaż
zadaszeń nad wejściami do
budynku.
Projekt obejmuje modernizację
oświetlenia ulicznego w dwóch
(z czterech) obszarach miasta: 2
i 4. Obszar 2 obejmuje osiedla
D, E, F, N, O, U i T. Obszar 4
obejmuje osiedla A, B i tzw.
Stare Tychy. Oba obszary są
niedostatecznie oświetlone ze
względu na znaczne zużycie
techniczne infrastruktury oraz
rozmieszczenie
opraw
oświetleniowych.
Zakres
projektu
obejmuje
wymianę istniejących opraw na
nowe,
energooszczędne,
wymianę większości słupów
oświetleniowych, ułożenie linii
kablowych oraz zabudowę
nowych szaf oświetleniowych.
Moc
systemu
oświetlenia
ulicznego zostanie znacząco
zmniejszona
poprzez
zastąpienie opraw istniejących,
oprawami
wykonanymi
w technologii LED, w większości
wyposażonymi w inteligentny
system sterowania.

22 901 739,67

14 496 869,32

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2019 2020
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W obszarze 2 zamontowanych
zostanie
1631
opraw
(w miejsce obecnych 1463
opraw);
w
obszarze
4 zamontowanych zostanie 677
opraw (w miejsce obecnych
615 opraw). Zwiększenie liczby
opraw wynika ze zmiany
sposobu oświetlenia ulic oraz
doświetlenia
przejść
dla
pieszych.
6

Odnawialne źródła
energii szansą na
poprawę jakości
powietrza w Tychach

7

Modernizacja systemu
oświetlenia w mieście
Tychy w ramach
programu SOWA –
oświetlenie zewnętrzne

8

Przebudowa i
wyposażenie
warsztatów w Zespole
Szkół nr 7 przy ul.
Browarowej **

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

Projekt polega na montażu
instalacji odnawialnych źródeł
energii wytwarzających energię
cieplną
i/lub
elektryczną
w domach
jednorodzinnych,
należących do mieszkańców
gminy Tychy, dzięki grantom,
udzielonym przez Wnioskodawcę
(Grantodawcę) . W projekcie
przewidziano montaż 960 szt.
instalacji OZE, w tym kolektorów
słonecznych, powietrznych pomp
ciepła (do produkcji c.u.w. oraz
pomp co.i c.u.w.), kotłów na
biomasę
oraz
instalacji
fotowoltaicznych.
Projekt polega na wymianie 673
istniejących
opraw
oświetleniowych sodowych na
oprawy drogowe typu LED w
przedziale mocy 55W-154W;
implementacji
systemu
sterowania zmodernizowanym
oświetleniem poprzez montaż
indywidualnych
sterowników
oświetleniowych w oprawach
bądź
wnękach
słupowych
zarządzanych
przez
moduły
sterowania
montowane
w zmodernizowanych
szafach
oświetleniowych
oraz
na
kompleksowej
modernizacji
oświetlenia
w
ciągu
ulic:
Beskidzka
oraz
Boya
Żeleńskiego,
obejmującą
wymianę słupów, sieci zasilania,
szafy zasilającej oraz opraw
zasilających. Realizacja projektu
przyczyni się do ograniczenia
emisji CO2 i oszczędności energii
elektrycznej.

Przedmiotem projektu jest
przebudowa i wyposażenie
warsztatów w Zespole Szkół nr
7 w Tychach. Zmodernizowane
zostaną:
 dwie
pracownie
gastronomiczne,
 pracownia cukiernicza,
 pracownia
piekarnicza
(koszt
niekwalifikowany
w projekcie),
 pracownia
obsługi
konsumenta,
a
także
pomieszczenia
towarzyszące
(zaplecze,
szatnia
na
odzież

23 233 551,50

3 238 474,00

2 285 672,81

22 071 873,93

3 170 724,00

1 876 177,31

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2018 2020

20192020

2019
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9

Adaptacja istniejących
pomieszczeń na
warsztaty i pracownie
zawodowe w ZS nr 4 w
Tychach **

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

gastronomiczną,
przedsionek,
korytarz
pomiędzy pracowniami).
W
zmodernizowanych
pracowniach
będzie
się
kształciła
młodzież
w poszukiwanych na rynku
pracy
zawodach
technik
żywienia
i
usług
gastronomicznych,
kucharz
oraz cukiernik.
Zakres rzeczowy projektu
obejmuje:
 remont
pomieszczeń
i związane z nim roboty
ogólnobudowlane
i wykończeniowe,
 wymianę
i przebudowę
instalacji
elektrycznych
w pracowniach,
 modernizację
instalacji
sanitarnych w tym budowę
wentylacji
mechanicznej
i klimatyzacji we wszystkich
remontowanych
pracowniach.
Projekt zakłada także zakup
niezbędnego wyposażenia dla
obu pracowni
gastronomicznych oraz
pracowni cukierniczej.
Przedmiotem projektu jest
adaptacja części pomieszczeń
budynku Zespołu Szkół nr 4 na
warsztaty
i
pracownie
zawodowe i ich wyposażenie w
nowoczesny sprzęt.
W mieszczącej się na parterze
remontowanej części budynku,
w miejsce istniejących sal
lekcyjnych, powstaną 4 nowe
pracownie
zawodowe,
przystosowane do potrzeb
rynku pracy, tj.:
 pracownia
sieci
telekomunikacyjnych,
 pracownia
montażu
i eksploatacji
instalacji
elektrycznych,
 pracownia
montażu
i konserwacji maszyn oraz
urządzeń elektrycznych,
 pracownia
instalacji
i eksploatacji
urządzeń
elektronicznych.
Zakres prac budowlanych
obejmuje:
 remont
pomieszczeń
szkolnych - sal lekcyjnych,
sanitariatów,
korytarza
i zaplecza, - adaptację
remontowanych
pomieszczeń na warsztaty
i pracownie
zawodowe
wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi,

1 114 965,11

929 843,42

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2019

37
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10

11

Nowa jakość kształcenia
zawodowego w
Tychach *

Dobre wykształcenie
lepsza praca *

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

wymianę
drzwi
wewnętrznych
i wewnętrznej
ślusarki
okiennej,
modernizację instalacji
elektrycznej i alarmowej.
Projekt zakłada także zakup
wyposażenia dla
poszczególnych pracowni.
Celem projektu jest
zwiększenie szans na rynku
pracy 100 uczniów/nic
z Zespołu Szkół nr 7 w Tychach
prowadzącego kształcenie
zawodowe poprzez
podniesienie ich kwalifikacji,
umiejętności zgodne z
aktualnymi wymaganiami rynku
pracy, zwiększenie
efektywności, jakości
kształcenia zawodowego w
placówce poprzez nabycie
przez 10 nauczycieli
umiejętności, kompetencji
zawodowych (szkolenia/kursy
podnoszące ich kompetencje
oraz studia podyplomowe),
a także doposażenie pracowni
zawodowej, tak aby w jak
największym stopniu
odzwierciedlała naturalne
warunki pracy. W projekcie
przewiduje się również
współpracę szkoły z jej
otoczeniem społecznogospodarczym, m.in. poprzez
organizację staży.
Celem projektu jest zwiększenie
szans na rynku pracy 120
uczniów/nic z Zespołu Szkół nr 4
w Tychach, prowadzącego
kształcenie zawodowe, poprzez
podniesienie ich kwalifikacji,
umiejętności zgodne z
aktualnymi wymaganiami rynku
pracy, zwiększenie efektywności,
jakości kształcenia zawodowego
w placówce poprzez nabycie
przez 8 nauczycieli umiejętności,
kompetencji zawodowych
(szkolenia/kursy podnoszące ich
kompetencje oraz studia
podyplomowe), a także
doposażenie pracowni
informatycznej, tak, aby w jak
największym stopniu
odzwierciedlała naturalne
warunki pracy. W projekcie
przewiduje się również
współpracę szkoły z jej
otoczeniem społecznogospodarczym, m.in. poprzez
organizację staży.

544 718,75

517 482,81

Europejski
Fundusz
Społeczny

20202021

738 447,50

701 525,12

Europejski
Fundusz
Społeczny

20202022
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REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
(PARTYCYPACYJNEGO)
Budżet Partycypacyjny w 2018 r. realizowany był na podstawie:
- uchwały Rady Miasta Tychy nr XXVII/462/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu
Partycypacyjnego na 2018 r.,
- zarządzenia Prezydenta Miasta nr 0050/425/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie
powołania Zespołu Roboczego ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz określenia zasad i trybu
jego działania,
- zarządzenia Prezydenta Miasta nr 0050/268/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie
terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego
na 2018 r.
Terminy Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r.
9.01. – 20.02.2017 r.
21.02. – 30.04.2017 r.
8.05. – 30.06.2017 r.
8.09. – 22.09.2017 r.
6.10.2017 r.
1.01. – 31.12.2018 r.

Zgłaszanie projektów
Ocena formalna i merytoryczna
Spotkania z mieszkańcami
Głosowanie
Ogłoszenie wyników
Realizacja zadań

W ramach czwartej edycji Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy złożyli 171 wniosków.
Poniższa tabela przedstawia ilość projektów złożonych przez Tyszan oraz wyniki weryfikacji
w poszczególnych okręgach konsultacyjnych.
Lp.

Okręg Konsultacyjny

1

Wilkowyje
Mąkołowiec, Koźlina, Radziejówka

Wnioski do
głosowania
8
5

Wnioski do
głosowania
6
4

Oceny
negatywne
1

3

Czułów, Zwierzyniec (cz. zach.)

5

3

2

-

-

4

Wartogłowiec, Zwierzyniec (cz. wsch.)

9

5

3

2

-

5

Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele

11

6

4

-

1

6

Cielmice, Osiedle Ogrodnik

5

4

-

-

1

7

Glinka, Suble

3

2

1

-

-

8

Żwaków

5

3

2

-

-

2

-

2

Wnioski
połączone
-

Rezygnacje
2
-

9

Stare Tychy

17

11

5

10

Paprocany, osiedla P, O, O1, T, T1, W

11

7

2

-

2

11

Osiedle A

7

5

2

-

-

12

Osiedle B

15

9

6

-

-

13

Osiedle Balbina

1

0

1

-

-

14

Osiedle C

9

8

1

-

-

15

Osiedla D, G

6

4

2

-

-

16

Osiedle E

6

3

2

2

-

17

Osiedle F, Zawiść

3

2

1

-

-

18

Osiedla H, Ł

8

3

4

2

-

19

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

9

4

5

-

-

20

Osiedla M, U

7

5

2

-

-

21

Osiedla N, O

2

2

-

-

-

22

Osiedle R

5

3

2

-

-

23

Osiedla T, W (część zachodnia)

6

1

5

-

-

24

Osiedla Z, Z1

8

6

-

-

2
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Ostatecznie pod głosowanie poddano 106 projektów, z których mieszkańcy wybrali
do realizacji 54. W wyniku braku możliwości rozdysponowania wszystkich środków
po głosowaniu w budżecie miasta pozostały środki finansowe, które zostały rozdysponowana na
10 zadań w okręgach o najwyższej frekwencji. W budżecie miasta znajdowały się
64 zadania na łączną kwotę 4 998 675 zł.
Lp.

Tytuł projektu
wnioskodawcy

Tytuł projektu ujęty w
budżecie miasta

Kwota
wydzielona w
budżecie

Jednostka
realizująca

Stan realizacji

Uwagi

Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 142 128 zł
1

Skwer osiedlowy przy
ul. Obywatelskiej

Budowa oświetlenia skweru
przy
ul. Obywatelskiej

20 000 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

Utworzenie skweru
osiedlowego przy
ul. Obywatelskiej

18 000 zł

TZUK

Zadanie
zrealizowane

2

Frajda kulturalna półkolonie letnie
i zimowe w Wilkowyjach

Półkolonie letnie
i zimowe w Wilkowyjach

40 000 zł

MCK

Zadanie
zrealizowane

3

Zagospodarowanie terenu
wokół
ZSP nr 1 przy
ul. Leśnej 66

Zagospodarowanie terenu
ZSP nr 1
przy ul. Leśnej - wiata
rowerowa, magazyn, mała
architektura

29 540 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

4

Aktywność to dla nas
ważne zajęcia ruchowe w
Wilkowyjach

Zajęcia ruchowe
w Wilkowyjach

19 040 zł

MOSiR

Zadanie
zrealizowane

5

Piknik rodzinny
w Wilkowyjach

Piknik rodzinny
w Wilkowyjach

9 800 zł

MCK

Zadanie
zrealizowane

6

Twórcza rodzinka warsztaty kształcenia
wszechstronnego dla
rodzin

Warsztaty kształcenia
wszechstronnego dla rodzin
w Wilkowyjach

14 290 zł

MCK

Zadanie
zrealizowane

Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 156 475 zł
1

Łabędzi skwer

111 475 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

Zakup i montaż koszy na
śmieci
w dzielnicy Mąkołowiec

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Łabędziej - chodnik,
oświetlenie, mała
architektura, zieleń
Zakup wraz z montażem
koszy na śmieci na
Mąkołowcu i Koźlinie

2

12 000 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

3

Festyn na Mąkołowcu

Festyn na Mąkołowcu

18 000 zł

MCK

Zadanie
zrealizowane

4

Spotkania integracyjne dla
seniorów

Spotkania integracyjne dla
seniorów

15 000 zł

MCK

Zadanie
zrealizowane

Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 204 473 zł
1

Skwer Tulipanów

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Tulipanów na cele
sportowo-rekreacyjne rolkostrada, mała
architektura

204 473 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

2

Organizacja festynu z
okazji Dnia Dziecka

Dzień Dziecka na Czułowie

10 000 zł

MCK

Zadanie
zrealizowane
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Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 127 887 zł
1

Monitoring placu zabaw i
terenu ZSP nr 3przy
ul. Cmentarnej

2

Remont nawierzchni
ul. Dzwonkowej bocznej

3

Remont nawierzchni
ul. Kaczeniec
Próg zwalniający na
ul. Zwierzynieckiej

4

Wykonanie monitoringu
placu zabaw i terenu ZSP nr
3 przy
ul. Cmentarnej
Remont nawierzchni części
ul. Dzwonkowej - bocznej

29 350 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

127 887 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

Remont nawierzchni
90 000 zł
MZUiM
ul. Kaczeniec
Wykonanie progu
5 000 zł
MZUiM
zwalniającego na
ul. Zwierzynieckiej pomiędzy
ul. Czarną
i ul. Kaczeniec
Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 179 192 zł

Zadanie
zrealizowane
Zadanie
zrealizowane

1

Remont
i doposażenie
pomieszczeń budynku
przy ul. Przejazdowej 8

Modernizacja
i doposażenie pomieszczeń
budynku przy ul.
Przejazdowej 8

150 000 zł

MZBM

Zadanie
zrealizowane

2

Półkolonie letnie i zimowe
na JUW-e

Półkolonie letnie
i zimowe na JUW-e

35 000 zł

MCK

Zadanie
zrealizowane

Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 130 727 zł
1

Imprezy kulturalne w
dzielnicy Cielmice

Imprezy kulturalne w
Cielmicach

65 363 zł

MCK

Zadanie
zrealizowane

2

Doposażenie siłowni
plenerowej przy
ul. Cielmickiej

Doposażenie siłowni
plenerowej
przy ul. Cielmickiej

21 000 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

3

Wymiana nawierzchni
chodnika przy
ul. Cielmickiej

Remont nawierzchni
chodnika
przy ul. Cielmickiej

44 364 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

4

Budowa stacji naprawy
rowerów
przy ul. Cielmickiej
i ul. Jedności

Zakup stacji naprawy
rowerów - lokalizacja przy
ul. Cielmicka
i przy ul. Jedności

19 000 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

IRI

Zadanie
zrealizowane

Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 158 933 zł
1

Budowa oświetlenia
wzdłuż ul. Borowej

Budowa oświetlenia wzdłuż
ul. Borowej od nr 41 do
łącznika z
ul. Żwakowską

125 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków
Kwota dla okręgu: 135 961 zł
1

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Nowej
i Zgody

Doposażenie placu zabaw
przy ulicach Nowej i Zgody

135 961 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

2

Budowa miejsc
postojowych
i chodnika przy
ul. Jaśkowickiej

Budowa miejsc postojowych
i chodnika przy
ul. Jaśkowickiej

135 900 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane
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Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 166 837 zł
1

Doposażenie placu zabaw
na terenie
SP nr 1 przy
Pl. Wolności

Doposażenie placu zabaw na
terenie
SP nr 1 przy
Pl. Wolności

70 500 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

2

Wymiana nawierzchni
chodników w Parku
Górniczym

Remont nawierzchni alejek
w Parku Górniczym odcinek pomiędzy ul.
Damrota i Potokiem Tyskim

68 000 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane w
części

3

Czysty chodnik - montaż
koszy na śmieci na ul.
Damrota

Zakup wraz z montażem
koszy na śmieci przy
ul. Damrota

5 900 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

4

Starotyski Dzień Seniora

Starotyski Dzień Seniora

5 000 zł

MCK

Zadanie
zrealizowane

5

Ruch to zdrowie

Zajęcia ruchowe
w dzielnicy Stare Tychy

6 400 zł

MOSiR

Zadanie
zrealizowane

6

Wymiana nawierzchni
chodnika przy
ul. Starokościelnej

Remont chodnika
przy
ul. Starokościelnej

95 644 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

Wykonano
jeden
odcinek
chodnika,
realizację
drugiej
części
alejki
przeniesio
no na 2019
r.

Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W
Kwota dla okręgu: 270 993 zł
1

Remont chodnika
przy
al. Piłsudskiego 100 - 116
Budowa chodnika
przy ul. Paprocańskiej 41

Remont chodnika
przy
al. Piłsudskiego 100-116
Budowa chodnika
przy
ul. Paprocańskiej 41

135 000 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

12 000 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

3

Remont chodnika przy ul.
Hutniczej

Remont chodnika przy ul.
Hutniczej

71 757 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

4

Doświetlenie rozwidlenia
przy
ul. Sikorskiego
i ul. Paprocańskiej

Budowa oświetlenia
rozwidlenia ulic Sikorskiego
i Paprocańskiej

20 000 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

5

Przetłumaczenie z języka
niemieckiego pisanej
gotykiem kroniki szkoły
w Paprocanach

Przetłumaczenie z języka
niemieckiego pisanej
gotykiem kroniki szkoły
w Paprocanach

20 000 zł

Muzeum
Miejskie

Zadanie
zrealizowane

6

Budowa chodnika
przy ul. Bajkowej
i ul. Tetmajera

Budowa chodnika przy ul.
Bajkowej
i ul. Tetmajera

12 000 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

IRI

Zadanie
zrealizowane

2

Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A
Kwota dla okręgu: 183 748 zł
Budowa boiska na terenie
101 000 zł
Przedszkola
nr 8 przy ul. Wojska
Polskiego

1

Budowa boiska na terenie
Przedszkola
nr 8 przy ul. Wojska
Polskiego

2

Remont chodnika w Parku
Górniczym

Remont alejki w Parku
Górniczym - odcinek od
Potoku Tyskiego w kierunku
ul. Andersa

35 000 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

3

Pierwszy osiedlowy Dzień
Seniora

Dzień Seniora na osiedlu A

5 000 zł

MCK

Zadanie
zrealizowane
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Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B
Kwota dla okręgu: 281 801 zł
1

Zagospodarowanie
placu zabaw
Przedszkola nr 10 przy
ul. Braterskiej

Doposażenie placu
zabaw na terenie
Przedszkola nr 10 przy ul.
Braterskiej

60 000 zł

IRI

Zadanie
niezrealizowane

Unieważniono
trzy procedury
przetargowe, z
uwagi na ceny
ofert, które
przekraczały
zabezpieczone
środki. Zadanie
przeniesione
do realizacji w
2019 r.

2

Modernizacja placu
zabaw na terenie
Przedszkola nr 11 przy
ul. Bukowej

Doposażenie placu
zabaw na terenie
Przedszkola nr 11 przy ul.
Bukowej

85 160 zł

IRI

Zadanie
niezrealizowane

Unieważniono
trzy procedury
przetargowe, z
uwagi na ceny
ofert, które
przekraczały
zabezpieczone
środki. Zadanie
przeniesione
do realizacji w
2019 r.

3

Budowa dwóch wiat
śmietnikowych
przy ul. Brzozowej

Budowa altany
śmietnikowej
przy ul. Brzozowej 12 18a
Budowa altany
śmietnikowej
przy ul. Brzozowej
8-10a

77 500 zł

MZBM

Zadanie
zrealizowane

77 500 zł

IRI

Zadanie
niezrealizowane

Z uwagi na
bliskość z
działką
budowlaną
Wydział
wystąpił do
SANEPIDu o
uzyskanie
odstępstwa.
Zadanie
przeniesione
do realizacji w
2019 r.

Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C
Kwota dla okręgu: 244 822 zł
1

Budowa sensorycznego
placu zabaw
przy ul. Cyganerii

2

Budowa stacji naprawy
rowerów
przy al. Bielskiej

1

MZBM

Zadanie
zrealizowane

Zakup stacji naprawy
9 000 zł
MZUiM
rowerów - lokalizacja
przy
al. Bielska
Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 289 833 zł

Zadanie
zrealizowane

Modernizacja placu zabaw
przy
ul. Dąbrowskiego 39

Doposażenie placu
zabaw przy
ul. Dąbrowskiego 39

106 000 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

2

Budowa oświetlenia dróg
pożarowych przy
ul. Gen. de Gaulle'a

Budowa oświetlenia dróg
pożarowych
przy
ul. Gen. de Gaule'a

54 000 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

3

Modernizacja placu zabaw
przy
al. Niepodległości 180-182

120 000 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

4

Budowa stacji naprawy
rowerów
przy SDK Tęcza

Doposażenie placu
zabaw przy
al. Niepodległosci 180182
Zakup stacji naprawy
rowerów - lokalizacja
przy SDK Tęcza

9 000 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane
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Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E
Kwota dla okręgu: 215 853 zł
1

Dla zdrowia, wygody i
zabawy - doposażenie
placu zabaw, budowa
chodnika i stacji do
treningu funkcyjnego przy
ul. Edukacji 52 - 68

Zagospodarowanie terenu
przy
ul. Edukacji 52-68 - plac
zabaw, chodnik, stacja do
treningu funkcjonalnego

116 300 zł

MZBM

Zadanie zrealizowane

2

Budowa stacji napraw
rowerów przy
al. Niepodległości

Zakup stacji naprawy
rowerów - lokalizacja przy
al. Niepodległości

9 000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 203 202 zł
1

Doposażenie placu zabaw
przy
ul. Fitelberga 55-61
i ul. Wyszyńskiego 22-28

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Fitelberga 55-61
i ul. Wyszyńskiego 22-28

41 300 zł

MZBM

Zadanie zrealizowane

2

Przebudowa parkingu
wraz
z chodnikiem przy
ul. Filaretów 69-73

Przebudowa parkingu wraz
z chodnikiem przy ul.
Filaretów 69-73

161 902 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

MZUiM

Zadanie
niezrealizowane

Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 353 068 zł
1

Budowa parkingu przy
Przedszkolu
nr 29 przy
ul. Hubala

Budowa parkingu przy
Przedszkolu
nr 29 przy ul. Hubala

353 068 zł

Z uwagi na
dofinansowaną
ze środków
zewnętrznych
wymianę sieci
ciepłociągu na
obszarze
przewidzianym
pod budowę
parkingu, przez
PEC, MZUiM
przeniósł
realizację
zadania na
2019 r., w 2018
r. zlecono
wykonanie
projektu.

Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 256 901 zł
1

2

Kreatywny plac zabaw na
terenie Przedszkola nr 6
przy
ul. Konecznego
Doposażenie placu zabaw
na osiedlu Cztery Pory
Roku

Doposażenie placu zabaw na
terenie Przedszkola nr 6 przy
ul. Konecznego

213 901 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

Doposażenie placu zabaw na
osiedlu Cztery Pory Roku

43 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

IRI

Zadanie zrealizowane

Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 255 184 zł
1

Bezpieczna nawierzchnia
na placu zabaw i siłowni
na osiedlu M

Wykonanie nawierzchni na
placu zabaw i siłowni na
osiedlu M

255 184 zł

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 267 730 zł
1

2

Remont chodnika oraz
ułożenie maty
przerostowej na podłożu
siłowni plenerowej przy
SP nr 35 przy
al. Pilsudskiego 21
Budowa stacji naprawy
rowerów
przy ciągu pieszym N-O
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Remont chodnika przy SP nr
35 przy al. Piłsudskiego

98 600 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

Wykonanie nawierzchni
siłowni plenerowej przy
SP nr 35 przy
al. Piłsudskiego
Zakup stacji naprawy
rowerów - lokalizacja przy
ciągu pieszym N-O

71 400 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

9 000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane
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Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedle R
Kwota dla okręgu: 185 316 zł
1
2

Remont parkingu
przy ul. Reymonta 1936
Budowa stacji naprawy
rowerów
przy SP nr 10 przy
ul. Borowej

Remont parkingu
przy ul. Reymonta 19-36

185 316 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

Zakup stacji naprawy
rowerów - lokalizacja
przy ul. Borowej

9 000 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W ( część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 240 355 zł
1

Remont nawierzchni
ul. Witosa-boczna wraz
z parkingami
i chodnikami oraz
budowa oświetlenia

Budowa punktów
15 000 zł
IRI
świetlnych
przy alejce przy
ul. Witosa
Remont nawierzchni
123 400 zl
MZUiM
ul. Witosa - boczna wraz
z parkingami i
chodnikami
Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 208 500 zł

Zadanie
zrealizowane

1

Zagospodarowanie
terenu przy ZS nr 9 przy
ul. Zgrzebnioka 45

2

Ułożenie maty
przerostowej na placu
zabaw przy ul.
Zgrzebnioka 40 i
ul. Żółkiewskiego 26

Budowa zatoki
postojowej i chodnika
przy
ZS nr 9 przy
ul. Zgrzebnioka
Wykonanie nawierzchni
placu zabaw przy
ul. Zgrzebnioka 40
i ul. Żółkiewskiego 26

Zadanie
zrealizowane

208 500 zł

MZUiM

Zadanie
zrealizowane

90 000 zł

IRI

Zadanie
zrealizowane

W 2018 r. w budżecie miasta ujęte były 64 zadania wybrane przez mieszkańców
do realizacji. Zrealizowano 60 zadań, z czego dwa zadania: „Remont nawierzchni alejek
w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim” oraz „Budowa dwóch wiat
śmietnikowych przy ul. Brzozowej” wykonano w połowie, realizację drugiej części projektów przeniesiono na
2019 r. Realizację trzech niżej wymienionych zadań przeniesiono na 2019 r.: „Doposażenie placu zabaw na
terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej”, „Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul.
Bukowej”, „Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala”.
Powodem przeniesienia realizacji powyższych zadań na 2019 r. jest unieważnienie procedur
przetargowych, konieczność pozyskania odstępstwa z SANEPIDu oraz wymiana sieci ciepłociągu na obszarze
przewidzianym pod budowę parkingu.
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OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA
TYCHY W 2018 (PONE) – etap III
Uchwałą Nr XVIII/318/16 z dnia 28 stycznia 2016r. Rada Miasta Tychy przyjęła dokument pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy”, polegający na uruchomieniu przez Gminę
systemu dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych
w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, w latach 2016-2020.
Uchwałą nr XLI/677/2017 z dnia 26 października 2017r., Rada Miasta Tychy przyjęła
„Aktualizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015 – 2020
z perspektywą do roku 2023”. W ramach aktualizacji, rozszerzono realizowany Program
o działania termomodernizacyjne (w tym: ocieplenie ścian, dachów lub stropodachów oraz wymianę
okien) oraz wprowadzono zróżnicowany poziom dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, z 60% na
80% (wyłącznie przy wyminie kotła węglowego na gazowy, podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej bądź przy zabudowie pompy ciepła). Pozostały zakres dofinansowania zadań wynosił
60% kosztów kwalifikowanych.
Zasady przystąpienia oraz uczestnictwa w Programie na rok 2018, zostały określone
w „Regulaminie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach
indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy”
zatwierdzonym Zarządzeniem nr 0050/57/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 lutego 2018r.
w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizację działań termomodernizacyjnych oraz montażu
instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta
Tychy.








W ramach III etapu Programu zrealizowano łącznie 435 modernizacji polegających na:
wymianie 290 kotłów węglowych nieekologicznych na kotły węglowe retortowe/tłokowe
5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
wymianie 55 kotłów węglowych nieekologicznych na kotły gazowe,
wymianie 5 kotłów węglowych nieekologicznych na podłączenie do lokalnej sieci
ciepłowniczej,
wymianie 35 kotłów gazowych na kotły gazowe nowszej generacji,
ociepleniu ścian w 25 budynkach,
ociepleniu dachów w 10 budynkach,
wymianie okien w 15 budynkach.

Założony plan III edycji PONE wykonano w 100%.
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Poniżej przedstawiono zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych etapów programu PONE w latach
2016 do 2018:
LP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,

Działania
kocioł
węglowy
Kocioł na
biomasę
kocioł
gazowy
Wymiana
kotła gaz na
gaz
Węzeł
cieplny
Pompa
ciepła
Kolektory
słoneczne
Ocieplenie
stropu
Ocieplenie
ścian
Wymiana
okien
RAZEM

Zakres rzeczowy

Zakres finansowy

2016
134

2017
244

2018
290

RAZEM
668

1

2

-

3

55

68

55

178

-

36

35

71

-

5

5

10

-

1

-

1

24

26

-

50

-

-

10

10

-

-

25

25

-

-

15

15

214

382

435

1031
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2016
2.705.172,80
(koszt
programu)
114.636,00
(koszt
Operatora)

2017
5.080.695,44
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programu)
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Operatora)

2018
6.371.522,49
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programu)
179.088,00
(koszt
Operatora)

RAZEM
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5.275.158,44

6.550.610,49

14.645.577,73
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PROGRAM ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA
W dniu 30 sierpnia 2018r. Rada Miasta Tychy przyjęła uchwałę nr L/844/18 w sprawie
regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta
Tychy, inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Tychy.
W ramach programu udzielono dotacji celowej na wymianę nieekologicznych
i nieefektywnych kotłów węglowych na węglowe (lub biomasę) min. 5 klasy, gazowe, podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej oraz pompy ciepła.
Program uruchomiono w celu pomocy mieszkańcom w dostosowaniu się do wymagań określonych
uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw.
Wysokość przyznawanej dotacji wynosiła 50 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5000 zł.
W okresie od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2018r. zrealizowano 29 wniosków, w tym na:
 wymianę 17 kotłów węglowych nieekologicznych na kotły węglowe retortowe/tłokowe
5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
 wymianę 10 kotłów węglowych nieekologicznych na kotły gazowe,
 wymianę 1 kotła węglowego nieekologicznego na pompę ciepła,
 wymianę 1 kotła węglowego nieekologicznego na kocioł na pellet.
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GOSPODARKA ODPADAMI
W ramach obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
w szczególności w zakresie spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w 2018 roku w ramach czynności i prowadzonych postępowań podatkowych:
1) Przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego w trybie art. 6m ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG) 542 pierwszych
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) Przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego w trybie art. 6m ust. 2 UCPG 4 000
nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) Przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego w trybie art. 81 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 369 korekt deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) Sporządzono 203 wezwania do wyjaśnienia wątpliwości w złożonej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie art. 274a Ordynacji
podatkowej albo złożenia pierwszej deklaracji opłatowej;
5) Sporządzono 52 zawiadomienia o dokonaniu korekty deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z urzędu – w trybie art. 274 Ordynacji podatkowej
6) Wszczęto 48 postępowań w trybie art. 6o ust. 1 UCPG dotyczących niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo wątpliwości co do treści
złożonej deklaracji, z czego:
a) 31 postępowań zakończono wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) 17 postępowań umorzono z uwagi na ich bezprzedmiotowość (np. w skutek dopełnienia
przez Stronę złożenia deklaracji opłatowej);
7) Sporządzono 2 523 pism informujących o stwierdzeniu zaległości z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8) Wystawiono 1 915 upomnień w związku z nieterminowym uiszczeniem opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) Sporządzono i przekazano do windykacji w trybie przepisów postępowania egzekucyjnego
w administracji 1 300 tytułów wykonawczych;
10) Wszczęto 1 162 postępowań w trybie art. 6m ust. 2b UCPG w związku
z nieterminowym uiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(w tym postępowań niezakończonych na dzień 31 grudnia 2018 r.), z czego:
a) 564 postępowania zakończono wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany okres rozliczeniowy
(w tym wszczęte przed 01 stycznia 2018 r.),
b) 614 postępowań umorzono z uwagi na uregulowanie zaległości z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trakcie trwania postępowania
(w tym wszczęte przed 01 stycznia 2018 r.);
11) Wydano 9 decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych decyzji w sprawie
określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. w skutek zmiany
danych będących podstawą obliczenia należnej opłaty);
12) Wydano 291 postanowień o zaliczeniu nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dany okres rozliczeniowy;
13) Wydano 458 postanowień o zaliczeniu wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dany okres rozliczeniowy;
14) Wydano 48 postanowień o rozksięgowaniu wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na dane okresy rozliczeniowe;
15) Wydano 397 decyzji w sprawie zwrotu nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
16) Sporządzono
3 768
innych
pism
informacyjnych,
wyjaśniających,
wniosków
o udzielenie informacji niezbędnych w toku podejmowanych czynności podatkowych
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Od połowy kwietnia w ramach kampanii „Selektywne zbierania odpadów komunalnych krótki kurs. Nowe zasady segregacji”, wśród właścicieli lokali mieszkalnych w zabudowie
wielorodzinnej i właścicieli domów jednorodzinnych rozkolportowano ponad 57 000 ulotek
informacyjnych opisujących sposób gromadzenia odpadów komunalnych powstających
w gospodarstwach domowych. Szczególną uwagę poświęcono nowej frakcji odpadów komunalnych,
którą od marca mieszkańcy Tychów zobowiązani są zbierać w sposób selektywny, tj. odpady
kuchenne.
Ponadto w jej ramach zarządcy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i spółdzielnie
mieszkaniowe zostały wyposażone w 2 000 plakatów informujących o sposobie gromadzenia
odpadów kuchennych. Najczęściej udostępniano je poprzez wywieszenie w gablotach informacyjnych
na klatkach schodowych i innych miejscach powszechnie użytkowanych przez mieszkańców (np.
w siedzibie administracji).
W dniu 01 września w ramach „Tyskich Żywiołów”, podczas których działało stanowisko
informacyjne Referatu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi zainaugurowano
akcję
„Eko-drzewko za makulaturę”. Polegała ona możliwości uzyskania przez mieszkańców kuponu na
odbiór drzewka bożonarodzeniowego w zamian za pozostawienie w wskazanym przez organizatorów
punkcie co najmniej 15 kg makulatury. Duże zainteresowania mieszkańców i ograniczony czas
trwania „Tyskich Żywiołów” zaowocowały późniejszym kontynuowaniem akcji. Do jej zakończenia
łącznie wydano 250 kuponów uzyskując w zamian ponad 4,5 Mg makulatury. Przyjmuje się, że
zebranie 1 Mg makulatury pozwala uchronić przez wycinką 17 drzew, zatem pierwsza edycja akcji
oszczędziła prawie 77 drzew. Z uwagi na znaczne zainteresowanie mieszkańców organizatorzy
zapowiedzieli kontynuację akcji w 2019 roku.
14 grudnia w auli Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach odbyło się
spotkanie informacyjne dla zarządców nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i spółdzielni
mieszkaniowych.
Zaproszonym
uczestnikom
zaprezentowano
kierunek
zmian
w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zamierzenia gminy w zakresie zwiększenia
efektywności selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych powstających w budownictwie
wielorodzinnym. Na zakończenie spotkania pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi zapoznali się ze spostrzeżeniami i uwagami zgłoszonymi przez uczestników oraz
odpowiedzieli na szereg pytań dotyczących zarówno kwestii związanych ze sposobem
gospodarowania odpadami komunalnymi, jak i procedur administracyjnych regulujących pobór
i naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
POMOC SPOŁECZNA
Zgodnie z uchwałą nr L/830/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne w roku 2018 Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w
Tychach kontynuował realizację projektu PASJA ŻYCIA. W projekcie dedykowanym osobom
pozostającym bez pracy, osobom niepełnosprawnym, rodzinom i wychowankom rodzin zastępczych
poprzez rozwijanie zainteresowań, stwarzanie okazji do poznania nowych „rzeczy”, ludzi, wiedzy
uruchomiamy ich aktywność społeczną i zawodową. Praca, zawód realizowany w oparciu o pasję są
źródłem satysfakcji i zadowolenia z życia. Wzmacniają poczucie własnej sprawczości, kompetencji.
Środkiem realizacji tak planowanych działań są indywidualne ścieżki planowanej zmiany w projekcie.
Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności i wiedzy ważnych dla konstruktywnego pełnienia
przez uczestników projektu ról społecznych i zawodowych. W szczególności: wykształcenie
kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, uruchomienie aktywności rodzin
zastępczych, opanowanie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych, pełnienia roli
rodzica i opiekuna, wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych w podejmowaniu aktywności
społecznej, kulturalnej, aktywizacja społeczna, kulturalna, zawodowa osób niepełnosprawnych.
Projekt rozwija kompetencje społeczne istotne także w poruszaniu się po rynku pracy,
zapewnia prace problemów dotychczas ograniczających aktywność zawodową uczestniczek
i uczestników. W zadaniu dedykowanym rodzinom zastępczym i zadaniu dedykowanym rodzinom
z problemami wychowawczymi, projekt uruchamia procesy doskonalące funkcje rodziny,
współdziałania w wypełnianiu roli rodzica. Zapewnia wsparcie w planowaniu i realizacji procesu
wychowania. Poprzez komplementarne zaplanowanie działań projektu, różnorodność grup
docelowych i zaangażowanie do realizacji specjalistów w poszczególnych tematach, projekt
przyczynia się do rozwijania jakości usług społecznych. Projekt wspiera rozwój lokalny, wzmacnia
spójność społeczną, przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Projekt przyczyni się
również do zacieśnienia współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi samorządu
terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, poprzez rozpowszechnienie informacji na temat
pomocy świadczonej przez te organizacje, współpracę w prowadzonych działaniach.
W okresie 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 w projekcie uczestniczyło 85 osób,
zrealizowano dla nich 5679 godzin wsparcia, w tym dla:
 osób bezrobotnych, pozostających bez pracy, biernych zawodowo, niepełnosprawnych. –
2529 godzin.
 rodzin zastępczych i wychowanków w procesie usamodzielnienia – 92 godziny
 rodzin z problemami wychowawczymi – 101 godzin
 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 160 godzin
 osób niepełnosprawnych korzystających z ŚDS – 228 godzin.
Wsparcie dla w/w grup docelowych realizowano w formie:
 usług reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, treningów i warsztatów umiejętności
społecznych, sesji coachingu, kursów rozwijających kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
 obozu terapeutyczno-edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, wyjazdu
szkoleniowego dla rodzin zastępczych, spotkań w grupach wsparcia, terapii SI, konsultacji
psychologa, warsztatów aktorskich dla osób korzystających z ŚDS, działań służących
osadzeniu w tradycji i kulturze regionu.
Wartość projektu: 937 213,40 zł.
Dofinasowanie UE: 796 631,39 zł.
Wkład własny Gminy: 140 582,01 zł.
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W roku 2018 MOPS otrzymał dofinansowanie ze Środków UE na realizację kolejnego projektu
– „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”. Projekt dedykowany seniorom zakłada podtrzymywanie
i wzmacnianie ich samodzielność. Opracowując SOS zadbano by jego cechy odzwierciedlały kluczowe
zasady - personalizację usług, ich kompleksowość, podmiotowość, profesjonalizm i ciągłość
świadczenia. Jako rodzaje standardów dla poszczególnych cech usług przyjęliśmy-standardy etyczne,
metodologiczne i prakseologiczne.
Po ludzku – poszczególne usługi będą realizowane z poszanowaniem odmienności, godności
uczestników. Otwarcie i uważnie na ich potrzeby. Zgodnie z zakresem określonym w kontrakcie,
dostosowując tempo i zakres do możliwości uczestnika.
Po sąsiedzku – usługi świadczone będą w społeczności lokalnej, przez 7 dni w tygodniu, także z
wykorzystaniem pomocy sąsiedzkiej.
U siebie – wszystkie usługi dedykowane seniorom wykonywane będą u nich w domu.
Poczucie bezpieczeństwa wzmocni usługa teleopieki. Celem projektu jest prowadzenie
dodatkowych usług opiekuńczych dla 99 niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, do dnia
31.12.2020 oraz 28 miesięcy po zakończeniu projektu. W szczególności: zwiększenie liczby miejsc
świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS
dla Seniora i standaryzacji usług. W okresie od 1 września 2018 do 31 grudnia 2018 w projekcie
uczestniczyło 5 mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+. Od dnia 19.12.2018 korzystają oni z systemu
monitorowania funkcji życiowych i aktywności. Praca MOPS i zespołu projektu koncentrowała się
wokół kierowania zainteresowanych do projektu, prowadzeniu procesu rekrutacji, pracy socjalnej
w zainteresowanych projektem środowiskach, pracach zespołu interdyscyplinarnego. Zrealizowano
na rzecz potencjalnych uczestników projektu około 640 godzin pracy socjalnej. Przygotowano
i ogłoszono postępowania na świadczenie SUO w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji, wyłoniono
wykonawcę.
Wartość projektu: 1 911 030,00 zł.
Dofinansowanie UE; 1 777 257,90 zł.
Wkład własny Gminy:133 772,10 zł.
Zgodnie z uchwałą nr XLIX/806/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 realizowane są
działania
ukierunkowane
na
wspieranie
rodzin
przeżywających
trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzące do przywrócenia zdolności
do prawidłowego funkcjonowania.
Program określa zadania realizatorów w obszarach:
 Wspierania rodzin we wzmacnianiu ich roli. Podnoszenia umiejętności opiekuńczowychowawczych rodziców.
 Zabezpieczenia potrzeb bytowych dzieci i rodzin. Poprawę funkcjonowania rodziny w sferze
socjalno-bytowej.
 Tworzenia warunków i możliwości służących rozwojowi aktywności kulturalnej, sportowej i
rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
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Doskonalenie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz podnoszenie kwalifikacji specjalistów.
Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - organizator pracy z rodziną
we współpracy m.in. z następującymi instytucjami, organizacjami: Wydział Spraw Społecznych
i Zdrowia, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Miejskie Centrum Oświaty, Miejskie Centrum
Kultury, Miejskie Domy Kultury nr 1 i nr 2, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Teatr Mały, Biblioteka
Miejska, Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” oraz organizacje pozarządowe.
Program zakłada następujące formy pracy z rodziną, z których w roku 2018 skorzystało:
poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne itp.) - 762 osoby/rodziny
psychoedukacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie programów, konferencji, warsztatów,
prelekcji itp. - 4893 uczestników
wsparcie świadczone bezpośrednio w środowisku rodzinnym poprzez pracę asystenta rodziny – 61
rodzin wsparcie rodziny poprzez organizację placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży –
311 dzieci wsparcie rodziny w realizowaniu funkcji kulturowej i sportowej – 52.909 uczestników
Ponadto Program zakłada wspieranie rodziny w realizowaniu funkcji socjalno-bytowej poprzez:
pomoc finansową dla rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, zapewnianie posiłków w
placówkach oświatowych i wsparcia dziennego, udzielanie stypendiów i zasiłków szklonych,
organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.
W Programie zwrócono również uwagę na potrzebę stałego doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji specjalistów. W 2018r. 224 specjalistów instytucji i organizacji realizujących Program
skorzystało z rożnego rodzaju szkoleń, konferencji, itp. wzmacniających kompetencje zawodowe.
Działalność orzecznicza Prezydenta Miasta Tychy w zakresie pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych w podziale na zadania wyniosła:
 zadania Gminy i Powiatu: 16.157 wydanych decyzji, 32 wniesionych odwołań, 9 uchylonych
decyzji,
 zadania zlecone Gminie: 25.661 wydanych decyzji, 110 wniesionych odwołań,
25 uchylonych decyzji.

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” realizuje zadania własne Miasta Tychy w zakresie
pomocy społecznej:
- przeciwdziałania samotności i instytucjonalizacji ludzi w podeszłym wieku,
- zaspokajania potrzeb rekreacyjno-kulturalnych,
- zajęć w ramach terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej,
Pobyt Pensjonariuszy przyznawany był decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychach. Odpłatność za pobyt pobierana była na podstawie Uchwały Rady Miasta Tychy
Nr XXXVIII/590/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach oraz Zarządzenia
Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/364/17 z dnia 08 grudnia 2017r. w sprawie odpłatności za pobyt
i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach.
Pobyt w DDPS trwa od godz. 7:30 do 15:30. W czasie dziennego pobytu Pensjonariusze
uczestniczą w: zajęciach socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych, terapii zajęciowej
(prowadzone są treningi kulinarne oraz uprawianie roślin w ogrodzie i w pomieszczeniach DDPS
razem z dziećmi z sąsiadującej z DDPS „Wrzos” „BAZY”- Specjalistycznej Placówki Wsparcia dla Dzieci
i Młodzieży). Co miesiąc odbywają się spotkania z psychologiem (ćwiczenia dla osób starszych
poprawiające percepcję, pamięć, poprawiające relacje między uczestnikami, indywidualne
konsultacje, oraz zabawy edukacyjne, itp.). Pensjonariusze uczestniczą w ćwiczeniach
rehabilitacyjnych i zajęciach z obsługi komputera oraz korzystają z wyżywienia.
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Dla Pensjonariuszy były organizowane różne uroczystości, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka,
Walentynek, występów młodzieży z grillowaniem z seniorami Domu Pomocy Społecznej Św. Anna
przy ul. Kopernika 6 w Tychach oraz Podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, urodzin
Pensjonariuszy, spotkań z Seniorami z zaprzyjaźnionych placówek, itp. Pensjonariusze spotykali się
też z przedstawicielami Tyskiej Rady Seniorów oraz z dziećmi Specjalistycznej Placówki Wsparcia dla
Dzieci i Młodzieży „BAZA”, uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz z przedszkolakami.
W 2018 roku realizowany był na terenie DDPS „Wrzos” Projekt pod nazwą „Bezpieczny
Senior”. Realizacja programu była efektem współpracy z Fundacją „Kopalnia Kreatywności”, gdzie w
kooperacji stworzono w/w Projekt, który zwyciężył w Programie „Decydujesz Pomagamy”, którego
organizatorem jest TESCO. Projekt zrealizowano w celu zwiększenia bezpieczeństwa Seniorów przed
wykorzystaniem Ich niewiedzy oraz ufności:
1) przeprowadzono warsztaty związane z tematyką bezpieczeństwa i zagrożeń dla Seniorów
korzystających ze wsparcia DDPS „Wrzos”:
a. warsztat z Pielęgniarkami Środowiskowymi
b. warsztat z Pracownikami Socjalnymi
c. warsztat ze Strażakami z MSP w Tychach
d. warsztat z Dzielnicowymi
e. warsztat z Rzecznikiem Praw Konsumenta
f. warsztat z Orzecznikiem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.
2) opracowano materiały edukacyjne oraz je wydano w postaci informatorów dla Seniorów.
Dom odwiedzili również Dzielnicowi, którzy na bieżąco, co jakiś czas uświadamiają
i przestrzegają naszych Seniorów w sprawach bezpieczeństwa – jak chronić się przed sytuacjami
mogącymi być dla nich zagrożeniem, zarówno na drogach, jak i ze strony ludzi chcących wykorzystać
Ich bezradność, naiwność i niepełnosprawność.

PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ „KWADRAT“
Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” jest jednostką organizacyjną Miasta Tychy wchodzącą
w skład miejskiego systemu pieczy zastępczej. Realizuje zadania powiatu wynikające z Ustawy
o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej a w swojej działalności kieruje się obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz finansach publicznych
i rachunkowości. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodziny
naturalnej oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe,
zdrowotne, społeczne i religijne. Dzieci przyjmowane są do Placówki na podstawie Postanowienia
Sądu lub na wniosek rodziców bądź opiekuna prawnego dziecka a także interwencyjnie, w przypadku
sytuacji kryzysowej w rodzinie. Głównymi przyczynami umieszczania dzieci w placówce są:
alkoholizm rodziców lub jednego z nich, przemoc fizyczna i psychiczna wobec członków rodziny,
choroby, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niezaradność życiowa, wyjazd
rodziców poza granice kraju, śmierć jednego z rodziców (lub obojga). Większość rodzin biologicznych
dzieci to rodziny wieloproblemowe. Żadne dziecko nie trafia do pieczy zastępczej w sposób
przypadkowy. Wszelkie przyczyny, które sprawiają, że młody człowiek zostaje umieszczony w
placówce opiekuńczo-wychowawczej, badane są w sposób nadzwyczaj staranny. Należy pamiętać, że
skierowanie dziecka do pieczy zastępczej jest rozwiązaniem ostatecznym, po które sięga się dopiero
wtedy, gdy inne formy pomocy wsparcia zostały wyczerpane. Tryb umieszczania dzieci w pieczy
zastępczej regulują stosowne przepisy. Żadne dziecko nie zostaje umieszczone w Placówce z powodu
złej sytuacji materialnej lub ubóstwa rodziców. Nawet poważne braki materialne nie stanowią
wystarczającej przesłanki dla oddzielenia dziecka od rodziny biologicznej. Przyczyny umieszczenia
danego dziecka w placówce są zawsze efektem złożenia wielu niepowtarzalnych przesłanek,
okoliczności i problemów. Celem podejmowanych przez Placówkę działań jest umożliwienie dziecku
powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej w możliwie jak
najkrótszym czasie. Placówka jest placówką nieferyjną, działającą przez cały rok kalendarzowy.
W 2018 r. w skład struktury organizacyjnej Placówki wchodziło sześć mieszkań socjalizacyjnych.
Do Placówki przyjęto 10 dzieci, skreślono 19, stan na dzień 31.12.2018 r. wynosił 46 wychowanków.
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Zatrudnionych było 29 wychowawców, opiekunka dziecięca, pomoc domowa oraz specjaliści:
psycholog, pedagog, starszy specjalista pracy socjalnej. Do obsługi administracyjnej Placówki
zatrudnione były osoby na stanowiskach: główny księgowy, inspektor ds.kadr i płac, pomoc biurowa i
konserwator-kierowca.
Placówka współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym,
Komendą Miejską Policji, Szkołami, Przedszkolami, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapeutycznymi
a także Wychowawczymi, Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym, Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Poradnią Leczenia Uzależnień, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Rodziny oraz
rodzinami wychowanków.
Wychowankowie bywają wspierani przez stowarzyszenia, fundacje, firmy, korporacje, osoby
prywatne, które nieodpłatnie przekazują wychowankom prezenty świąteczne, sprzęt
i akcesoria sportowe, artykuły biurowe i papiernicze, kosmetyki, chemię gospodarczą, słodycze
a także odzież.
Placówka realizuje program 16+ przeznaczony dla wychowanków usamodzielniających się,
program podtrzymujący więzi pomiędzy dziećmi umieszczonymi w instytucjonalnej pieczy zastępczej
a rodziną biologiczną. Realizuje także powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej.
Placówka nie wydaje decyzji ani orzeczeń. W 2018 r weszło w życie 6 uchwał, które
przedstawia Załącznik Nr 1.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z wystąpieniem Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, celem dostosowania Placówki do obowiązujących
standardów na bazie istniejących mieszkań zostały utworzone: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 1 oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2.
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GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023 (PRT) został uchwalony Uchwałą
nr XLII/701/17 Rady Miasta Tychy 30 listopada 2017 roku. Dokument powstał
w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020.
Rewitalizacja to wieloletni proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez
interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.
Na tyski obszar rewitalizacji składają się 4 podobszary: osiedle A, Czułów Osada, osiedla H i Ł
oraz osiedla N i O. Dla każdego z podobszarów rewitalizacji zdiagnozowano potrzeby rewitalizacyjne,
określono lokalne potencjały i przedstawiono wizję zmian oraz sformułowano zestaw działań, które
są potrzebne dla osiągnięcia spodziewanego ożywienia.
Zjawiska i potrzeby rewitalizacyjne, które zdiagnozowane zostały w tyskim obszarze
rewitalizacji, uzasadniają przyjęcie trzech operacyjnych celów programu:
1. Skuteczne wsparcie w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów społecznych ludności
zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz długofalowe przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych
zjawisk społecznych.
2. Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji.
3. Zwiększenie walorów funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.
PRT przewiduje realizację 28 projektów rewitalizacyjnych na 4 podobszarach, w tym 22
projekty, które zamierza przeprowadzić sektor publiczny oraz 6 projektów, które zamierzają
przeprowadzić podmioty sektora prywatnego, w tym organizacje pozarządowe. Koszt realizacji
pakietu 28 projektów rewitalizacyjnych to 84 360 521,95 zł, przy perspektywie zrealizowania
programu do roku 2023.
W czerwcu 2018 roku ogłoszono nabór na Lokalnych Liderów Rewitalizacji (LLR).
Do współpracy zostały zaproszone osoby, które działają społecznie i chciałyby zaangażować się
w proces rewitalizacji. Ogłoszenie o naborze zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta
i w tygodniku „Twoje Tychy”. Ponadto, formularze zgłoszeniowe były dystrybuowane podczas imprez
i wydarzeń plenerowych, organizowanych w ramach PRT. Praca Lokalnych Liderów Rewitalizacji ma
wymiar społeczny, umożliwia lepszą komunikację pomiędzy Urzędem Miasta, a lokalną
społecznością. Do głównych zadań LLR należy, m.in. bieżąca współpraca z Urzędem Miasta Tychy
(Wydziałem Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich) przy realizacji i promocji projektów ujętych
w PRT, inicjowanie kontaktów i współpracy pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, instytucjami,
organizacjami oraz innymi podmiotami, podejmującymi przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji
społeczno – gospodarczo – kulturalnej, inicjowanie nowych przedsięwzięć dostosowywanych do
zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców, informowanie mieszkańców o działaniach zaplanowanych
do realizacji na poszczególnych osiedlach. Po dokonaniu analizy ośmiu otrzymanych zgłoszeń przez
Zespół Koordynujący, wszystkie kandydatury zostały zaakceptowane i tym samych dokonano wyboru
ośmiu Lokalnych Liderów Rewitalizacji (os. A – 5 osób, os. N i O – 3 osoby), którzy do roku 2023 będą
współpracować z Urzędem Miasta Tychy w zakresie wdrażania projektów/przedsięwzięć
rewitalizacyjnych ujętych w Programie.
Ponadto, 24 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. wdrażania
i monitorowania Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023, na którym omówiono
aktualny stan realizacji projektów i harmonogram działań zaplanowanych na rok 2018.
Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023 zakłada coroczne monitorowanie
postępów
w
realizacji
zaplanowanych
projektów
rewitalizacyjnych
w
oparciu
o informacje z kwestionariuszy realizacji projektów, otrzymanych od wydziałów/jednostek
organizacyjnych miasta Tychy, które zgłosiły je do PRT. Niniejsze sprawozdanie przedstawia stan
realizacji PRT za rok 2018 oraz informacje, dotyczące postępu rzeczowego
i finansowego projektów w nim zawartych.
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W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Programu Rewitalizacji
dla miasta Tychy do roku 2023.
Rys. Obszary rewitalizacji miasta Tychy

1 – os. A
6 – Czułów Osada
11 – os. H i Ł
16 – os. N i O
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POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI DLA
MIASTA TYCHY DO ROKU 2023 (ZA ROK 2018) – PROJEKTY SEKTORA
PUBLICZNEGO
W 2018 roku rozpoczęła się realizacja 3 nowych projektów rewitalizacyjnych sektora
publicznego: „Aktywny Jaworek – budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportoworekreacyjnych”, „Osada zdrowo na sportowo. Aktywna Osada – realizacja programu
z zakresu animacji czasu wolnego i rekreacji ruchowej” i „Termomodernizacja dzielnicy Osada w
Tychach”. Ponadto, w minionym roku kontynuowano realizację 9 projektów sektora publicznego,
które rozpoczęły się w roku 2017 (projekty wieloletnie).
1) BAZA – Bank Aktywnych Ludzi Miasta
Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Planowany termin realizacji: 2017-2023
BAZA realizowana była w 2018 roku przez Fundację Rozwoju i Integracji Multiintegra
w ramach realizacji zadania publicznego.
CEL PROJEKTU: podniesienie poziomu aktywności mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności,
uzyskanie wzrostu kompetencji społecznych mieszkańców osiedla A, wykreowanie lokalnych liderów
zarówno wśród osób fizycznych, jak i organizacji pozarządowych, wzrost aktywizacji seniorów na
rzecz włączenia w życie społeczne, podniesienie świadomości na temat szkodliwości substancji
psychoaktywnych oraz zapoznanie ze skutecznymi sposobami przeciwdziałania uzależnieniom. Baza,
poprzez działalność animacyjną, oddziaływać będzie na całe osiedle, w połączeniu z pozostałymi
projektami rewitalizacyjnymi stanowić będzie pionierskie przedsięwzięcie na obszarze miasta Tychy.
BAZA ROZWOJU RODZINY
1. Baza Świadomego Rodzicielstwa
Klub Rodzica – podczas zajęć rodzice podnosili swoje kompetencje wychowawcze. Omówione zostały
podstawowe schematy powstawania trudności w zachowaniu dzieci, metody konstruktywnego
chwalenia i wyciągania konsekwencji, metody pracy z lękami u dzieci, zasady konstruktywnego
rozmawiania z dziećmi, w tym - wsparcie wobec żałoby. Podczas warsztatów rodzice byli
zaangażowani, chętnie wypowiadali się, omawiali na forum problemy dotyczące dzieci i uzyskiwali
wsparcie prowadzącej i pozostałych uczestników zajęć. Rodzice korzystali z oferty opieki nad dziećmi
podczas zajęć. W ramach Klubu Rodzica odbyły się specjalistyczne prelekcje:
 zajęcia z instruktorką metody postępowania z dziećmi Pozytywna dyscyplina,
 zajęcia z rehabilitantką, podczas których rodzice mogli dowidzieć się na co trzeba zwracać
uwagę w rozwoju małego dziecka oraz zadać indywidualne pytania prowadzącym;
 zajęcia z właścicielką sklepu z kosmetykami naturalnymi o tym dlaczego warto używać
ekokosmetyków;
 zajęcia z pielęgniarką, dotyczące infekcji, profilaktyki i radzenia sobie z chorobami;
 zajęcia z pedagogiem poświęcone nadpobudliwości dzieci, zabawkom edukacyjnym,
adaptacji do żłobka i przedszkola.
Klub Mamy i Malucha – zajęcia odbywały się we wtorki, środy i soboty, a po wakacjach we wtorki,
czwartki
i soboty. W
ramach projektu działały
grupy wsparcia
dla
osób
w niekorzystnej sytuacji rodzinnej: grupa wsparcia karmienia piersią, grupa wsparcia rodzicielskiego,
grupa
wsparcia
praktycznego
i
psychologicznego
(oferująca
np.
pomoc
w wypełnieniu wniosku rekrutacyjnego do przedszkola). W ramach projektu zorganizowana została
sesja zdjęciowa pt. „Rok kobiety”, mająca na celu podkreślenie olbrzymiej roli kobiet
w społeczeństwie. Premiera zdjęć miała miejsce w Pasażu Kultury Andromeda. Kampania została
zainicjowana, m.in. przez uczestniczki projektu, mamy i animatorki prowadzące zajęcia, jako element
pokazania
wartości
kobiet
i
ich
różnorodnych
zadań,
jakie
pełnią
w społeczeństwie. Ponadto, podczas zajęć tematycznych realizatorzy organizowali zajęcia taneczne,
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muzyczne, plastyczne i gimnastyczne. Podczas Tyskich Targów Aktywnej Kobiety Klub zadbał o dobrą
zabawę i bezpieczeństwo najmłodszych w kąciku Malucha w Tyskiej Hali Sportowej. W ramach Klubu
Mam i Malucha odbyły się specjalistyczne prelekcje:
 spotkanie z Mikołajem (rozmowy z dziećmi, śpiewanie, rozdawanie prezentów, zdjęcia);
 zajęcia ze specjalistą od noszenia dzieci w chustach - instruktaż chustowania;
 zajęcia z instruktorką relaksacji dźwiękiem;
 zajęcia ze specjalistą Montessori o stymulowaniu rozwoju dziecka.
Na prośbę mam odbyła się również dyskusja dotycząca zdrowego odżywiania dzieci (mamy
wymieniały się inspiracjami na posiłki) oraz dlaczego warto czytać dzieciom.
Mlekoteka – grupa wsparcia dla mam wraz z doradztwem laktacyjnym. Podczas zajęć każda z mam
miała okazję odstresować się w gronie rozumiejących ją kobiet, poszerzyć horyzonty wiedzy,
wysłuchać cennych wskazówek i podzielić się swoim doświadczeniem. Mlekoteka miała charakter
kameralny, co sprzyjało budowaniu atmosfery zaufania i intymności. W ramach Mlekoteki odbyły się
zajęcia z promotorem karmienia piersią dotyczące różnych aspektów karmienia naturalnego.
Podsumowując w ramach Bazy Świadomego Rodzicielstwa w 2018 roku odbyło się 30 zajęć
(specjalistycznych prelekcji).
2. Baza Zaradności Finansowej
W ramach Bazy Zaradności Finansowej w okresie wakacyjnym odbyły się 4 warsztaty, dotyczące
ekologicznego stylu życia, poświęcone m.in. tematom zaradności, oszczędności i ograniczania
marnowania żywności. W sumie odbyło się 12 spotkań w ramach tego tematu.
3. Projekt MultiHELP
Od 2018 roku realizowany jest nowy projekt pod nazwą MultiHELP, w ramach którego w klubie miała
miejsce zbiórka dziecięcych ubranek dla oddziału położniczo-noworodkowego w szpitalu Megrez.
Ponadto, wszyscy chętni mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach taneczno-sportowych dla
rodziców z dziećmi (MultiDANCE), zajęciach fitness dla mam (MultiFIT) i zajęciach z piłki nożnej dla
tatusiów (MultiSPORT). Z zajęć dodatkowych w sumie skorzystało 15 osób. Największym
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia fitness dla mam oraz piłka nożna dla tatusiów. W sumie odbyło
się 12 zajęć.
Liczba uczestników wyżej opisanych form wsparcia – 180 osób, z czego 27 to osoby pojawiające się
cyklicznie. Ponadto, w obszarze rewitalizacji aktywnych było 20 wolontariuszy. W sumie w ramach
projektu odbyły się 133 spotkania.
Działania informacyjne przeprowadzone w ramach promocji Bazy Rozwoju Rodziny:
 spotkania informacyjne z mieszkańcami osiedla A (dystrybucja ulotek, plakatów, mailing,
publikacja informacji na portalach społecznościowych),
 dystrybucja plakatów dotyczących oferty BRR w pobliskich instytucjach (m.in. przedszkole
SportArt, przedszkole publiczne, szkoły, biblioteki, MOPS na os. A oraz na tablicy
informacyjnej na placu św. Anny),
 bieżąca aktualizacja harmonogramu działań – o poszczególnych zajęciach beneficjenci byli
informowani sms-owo,
 informowanie o aktualnej ofercie BRR podczas odbywających się w mieście imprez (np. Dzień
Sąsiada, Metropolitalne Święto Rodziny na Placu Baczyńskiego).
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BAZA AKTYWNYCH SENIORÓW (BAS):
W 2018 roku realizacja działań w ramach BAS prowadzona była przez Fundację Rozwoju
Ekonomii Społecznej w ramach realizacji zadania publicznego. Utworzona na osiedlu A „Strefa
Seniora” czynna była 5 razy w tygodniu (w dni robocze) po 4 godziny, udział w zajęciach brało udział
średnio od kilku do kilkunastu osób. Strefa Seniora to miejsce spotkań seniorów, którzy przy kawie
i ciastku mogli porozmawiać, wymienić opinie, miło spędzić czas w gronie rówieśników o podobnych
problemach, doświadczeniach. Do dyspozycji seniorów były przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
biblioteczka, prasa – usługi te były całkowicie bezpłatne. W Strefie Seniora zawsze obecny był
animator, który zachęcał uczestników do różnych form aktywności, w tym fizycznej, interpersonalnej,
kulturalnej, artystycznej.
Seniorzy mieli możliwość skorzystać z atrakcyjnej oferty spędzenia wolnego czasu
obejmującej, m.in.:
 zajęcia tematyczne rozwijające zainteresowania – rękodzieło, arteterapia, karaoke, taniec,
warsztaty teatralne w Teatrze Małym lub w Andromedzie turnieje gier planszowych;
 warsztaty kulinarne i zajęcia z zakresu zdrowego odżywiania się (dzięki otrzymaniu większego
lokalu z zasobów miasta, wyposażonego w aneks kuchenny);
 organizację imprez okolicznościowych – Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień
Kobiet, Walentynki, Andrzejki, Wigilia, Sylwester;
 możliwość skorzystania z Punktu Informacyjnego i Pomocowego – stanowisko z dostępem do
internetu i drukarki, umożliwiających seniorom wyszukiwanie różnego rodzaju potrzebnych
informacji, możliwość pomocy i wsparcia ze strony animatora, spotkania z ekspertami
(tematyka dobierana pod kątem zdiagnozowanych potrzeb). W 2018 roku seniorzy, przy
niewielkim wsparciu animatora, przygotowywali informację i zdjęcia zamieszczane następnie
na Facebooku Fundacji;
 spotkania z ekspertami (w sumie 120 godz.). Ich tematyka została określona przez samych
seniorów. Największym zainteresowaniem cieszyły się kwestie związane ze zdrowiem i urodą,
stąd systematyczne spotkania z ekspertem z zakresu ruchu i ćwiczeń usprawniających,
spotkania z rehabilitantem, z kosmetyczką czy stylistką;
 organizacja wycieczek oraz wyjść w ciekawe miejsca – Grota Solna, Paprocany, Browary
Tyskie, wycieczka do Ustronia;
 realizacja w ramach Strefy Aktywnego Mieszkańca tzw. mini projektów z udziałem seniorów
oraz innych mieszkańców osiedla:
– „Mikołajki w Teatrze Małym” – seniorzy przygotowali ozdoby mikołajkowe, młodzież ze
Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczyła w dekorowaniu sceny teatru, przebrała się za
Mikołaja, aniołki i diabełki, wręczając najmłodszym prezenty, wspierała przedszkolaków
z Przedszkola nr 8 w sprawnym przemieszczaniu się po teatrze, podczas którego miały okazję
poznać tę instytucję od strony niedostępnej dla przeciętnego widza. Było to wyjątkowe
wydarzenie dla najmłodszych dzieci, które często po raz pierwszy w życiu były w teatrze
i zwiedzały każdy jego zakamarek pod okiem fachowego przewodnika.
– "Zdrowy przedszkolak" – wspólna inicjatywa Przedszkola nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 3.
Młodzież
szkolna
przygotowała
występy
dla
przedszkolaków,
związane
z tematyką zdrowia i zdrowego odżywiania się. Następnie wspólnie z przedszkolakami
przygotowali zdrowe sałatki owocowe.
– „Wspólna Choinka na A” – to kontynuacja akcji zapoczątkowanej w 2017 roku, również
w formie miniprojektu. W inicjatywę włączyła się Szkoła Podstawowa nr 3, organizując
kiermasz bożonarodzeniowy na Placu Św. Anny, występy dzieci szkolnych oraz poczęstunek w
formie gorącego barszczu. Kolejnym organizatorem przedsięwzięcia było Przedszkole nr 8,
którego wychowankowie, pomimo niesprzyjającej pogody, zaprezentowali program
artystyczny związany ze świętami. W organizację Choinki na A zaangażował się także
proboszcz tamtejszej parafii, który we własnym zakresie dostarczył choinkę – symbol
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imprezy. Z kolei FRES zadbał o ciepłe napoje (kawa, herbata) oraz o atrakcje dla dzieci w
postaci własnoręcznego przygotowania ozdób świątecznych. Część z tych ozdób, wraz
z łańcuchem życzeń, zawisła na osiedlowej choince, a część powędrowała wraz
z dziećmi do ich domów.
Ponadto, w ramach Strefy Aktywnego Mieszkańca odbyło się 14 spotkań tematycznych dla
mieszkańców Osiedla A. Tematyka spotkań podyktowana była realnymi potrzebami
i zainteresowaniami mieszkańców. W sumie w spotkaniach wzięły udział 32 osoby. Spotkania
dotyczyły przede wszystkim promocji idei wolontariatu i zaangażowania społecznego. Część spotkań
odbyła się w SP 3 i dotyczyła zasad tworzenia Szkolnego Klubu Wolontariusza. Efektem tych spotkań
jest powołanie Szkolnego Klubu Wolontariusza i przyjęcie regulaminu Klubu, wytyczenie kierunków
działań. Kolejne spotkania, tym razem z młodzieżą, dotyczyły zagadnień związanych z wolontariatem,
w tym praw i obowiązków wolontariuszy, możliwości podjęcia wolontariatu. Zainicjowano także
pierwszą akcję społeczną – młodzież poznała zasady tworzenia Teatru Kamishibai, przygotowała
przedstawienie, które następnie zaprezentowano przedszkolakom z Osiedla A. Odbyły się także
spotkania z zakresu przebiegu procesu grupowego i ról w grupie oraz pracy w zespole i tworzenia
grup samopomocowych.
Zrealizowano:
 992 godziny zajęć animacyjnych i tematycznych z seniorami,
 120 godzin spotkań z ekspertami dla seniorów,
 36 godzin zajęć/spotkań tematycznych dla wszystkich mieszkańców osiedla,
 192 godziny zajęć animacyjnych dla wszystkich mieszkańców osiedla.
Postęp realizacji wskaźników projektu „BAZA – Bank Aktywnych Ludzi Miasta”:





liczba uczestników spotkań/zajęć/szkoleń – ok. 160 osób (niepowtarzalnych),
liczba wolontariuszy aktywnych w obszarze rewitalizacji – 20,
liczba grup samopomocowych seniorów – 1,
liczba grup wsparcia dla osób w niekorzystnej sytuacji rodzinnej – 3.

2) Potańcówki na Osiedlu A
Podmiot zgłaszający projekt: Muzeum Miejskie w Tychach
Planowany termin realizacji: 2017-2023
CEL PROJEKTU: ożywienie przestrzeni osiedla A, integracja jego mieszkańców oraz zachęcenie
mieszkańców innych części miasta do odwiedzenia osiedla A.
Potańcówki organizowane w różnych stylach muzycznych, w sezonie letnim na wolnym powietrzu
skierowane były dla szerokiego grona odbiorców. Projekt zakładał wykorzystanie walorów osiedla do
stworzenia ciekawej dla mieszkańców całego miasta inicjatywy łączącej kulturę, rozrywkę oraz
zabawę. W ramach projektu w 2018 roku zorganizowano następujące imprezy plenerowe:
 Niedzielne spotkania
i zabawa taneczna

z

kawą

i

poleczką:

Karnawałowy

dancing

–

warsztaty

Data i miejsce wydarzenia: 28 stycznia 2018 roku, sala gimnastyczna SP nr 3
Gospodarzami pierwszych warsztatów tańca przy muzyce na żywo była Kapela Fedaków, która uczyła
uczestników rozmaitych zabaw integracyjnych w oparciu o śląskie tańce ludowe. Wspólnie uczono się
podstawowych kroków tanecznych oberka, polki oraz tanga wiejskiego. W przerwie od aktywności na
uczestników czekał tradycyjny kołocz oraz kawa.
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 Niedzielne spotkania z kawą i poleczką: Sąsiedzkie muzykowanie - wspólne śpiewy i tańce
Data i miejsce wydarzenia: 25 lutego 2018 roku, sala gimnastyczna SP nr 3
Gospodarzami wydarzenia była Kapela Fedaków. Podczas trwania warsztatów uczestnicy oraz
gospodarze, prócz tanecznych aktywności, mogli razem pośpiewać. Chętni otrzymali śpiewniczki,
zawierające teksty takich utworów jak: „Hej, tam w dolinie”, „Karlik”, „Koziery”, „Poszła Karolinka”,
„Przy studzience siedziała”, czy „W ciemnym lesie ptosek siodo”. Śpiewy uzupełnione zostały o
warsztat taneczny. Uczestnicy mieli także za zadanie wymyślić przyśpiewki na bazie tradycyjnych
melodii, które następnie wszyscy wspólnie odśpiewywali - „muzyczne dyskusje". Wszystko to przy
tradycyjnym kołoczu oraz kawie.
 Niedzielne spotkania z kawą i poleczką: Muzyczne przygotowania do Wielkanocy
Data i miejsce wydarzenia: 25 marca 2018 roku, sala gimnastyczna SP nr 3
Uczestnicy trzecich warsztatów tańca przy muzyce na żywo wraz z gospodarzami – Kapelą Fedaków
oraz zaproszonym gościem specjalnym – śpiewaczką, altowiolistką i badaczką kultury tradycyjnej
z Żywiecczyzny Brygidą Sordyl, muzycznie przygotowywali się do Wielkanocy. Część muzyczna
poprzedzona była prelekcją Pani Brygidy, która opowiadała o tradycjach Niedzieli Palmowej i Świąt
Wielkanocnych na terenie Żywiecczyzny. Uczestnicy otrzymali śpiewniczki, poznali ludowe pieśni
wielkopostne z regionu Beskidu Żywieckiego oraz nauczyli się podstawowych kroków tańców
ludowych z tego regionu. W przerwie od aktywności na uczestników czekał tradycyjny kołocz oraz
kawa.
 Niedzielne spotkania z kawą i poleczką: Zabawa taneczna z folklorem miejskim
Data i miejsce wydarzenia: 29 kwietnia 2018 roku, sala gimnastyczna SP nr 3
Gościem specjalnym czwartej odsłony warsztatów muzyczno-tanecznych, prowadzonych
przez Kapelę Fedaków był Warszawski Duet Sentymentalny: Gabriela Mościcka (akordeonistka,
wokalistka i liderka Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, pasjonatka folkloru miejskiego i muzyki
międzywojennej) oraz Grzegorz Domański (bandżysta i mandolinista, grający repertuar warszawski
i lwowski). Podczas trwania zajęć uczestnicy mogli skupić się na muzyce i tańcach miejskich wprost
z międzywojennej Warszawy. Po wstępnym rozgrzaniu swoich strun głosowych, kilku ćwiczeniach
oddechowych i zapoznaniu się z tekstami piosenek, zawartymi w specjalnie przygotowanymi na tę
okazję śpiewniczkach zaczęli śpiewać przedwojenne przeboje warszawskich kapel podwórkowych:
Felek Zdankiewicz, Komplety warszawskie/W Saskim Ogrodzie, Dulcynea, Hanko. Uczestnicy uczyli się
także podstawowych kroków tańców miejskich – poleczki, walczyka i tanga. W czasie przerw między
utworami gospodarze dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą na temat folkloru miejskiego i muzyki
międzywojennej Polski, najważniejszych dla niej postaciach i zespołach.
 Niedzielne spotkania z kawą i poleczką: Taneczna rozgrzewka przed wakacjami
Data i miejsce wydarzenia: 27 maja 2018 roku, sala gimnastyczna SP nr 3
W trakcie piątej odsłony warsztatów muzyczno-tanecznych, prowadzonych przez Kapelę Fedaków,
uczestnicy poznali tańce i zabawy ludowe ze Śląska oraz innych części kraju, a także posłuchali
o śląskim muzykowaniu. Uczestnicy otrzymali śpiewniczki, w których zawarte zostały takie utwory,
jak: Krakowianka, Zachodzi słoneczko, Koziery czy Dulcynea. Były to warsztaty podsumowujące,
a także rozgrzewające przed czerwcową plenerową potańcówką – „zAbAwĄ nA A”. W przerwie od
aktywności na uczestników czekał poczęstunek.
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 Zabawa na A. Na dobry początek wakacji
Data i miejsce wydarzenia: 23 czerwca 2018 roku, Plac św. Anny
Współorganizatorem wydarzenia było Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Kochanowskiego w Tychach, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundacja
MultiIntegra. Na wszystkich uczestników czekała wspaniała zabawa i mnóstwo atrakcji.
Na kompleksie piłkarskim im. Alfreda Potrawy na os. A odbyły się sportowe zmagania: zespołowa gra
„balonówka”, zwinnościowy oraz rowerowy tor przeszkód, mecz piłki nożnej „Tatusiowie kontra
synowie” oraz zajęcia fitness/zumba. W godzinach od 14:00 do 16:00 uczestnicy mogli wziąć udział
w Mini Grze Miejskiej, a od 16:00 czynna była strefa gier i zabaw dla młodszych i starszych (strefa gier
planszowych, gry i zabawy z podwórka naszych starzyków, loteria fantowa, tworzenie bransoletek).
W ramach wydarzenia odbyła się również zabawa muzyczno-taneczna (przemarsz spod „Lampy
górniczej” i koncert Orkiestry Dętej KWK „Piast”, mini-warsztaty taneczne, śpiew i zabawy ludowe
prowadzone przez Kapelę Fedaków – uczestnicy otrzymali śpiewniczki, w których zawarte zostały
utwory takie, jak: Tango milonga, Dulcynea, Piejo kury, piejo itp.).
Stoisko z poczęstunkiem przygotowała m.in. Strefa Seniora (Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej).
 Set dj'ski w Andromedzie. Elektro-folk na dobry początek jesieni
Data i miejsce wydarzenia: 26 października 2018 roku, Pasaż Kultury Andromeda
Współorganizatorem ostatniej w 2018 roku odsłony muzyczno-tanecznych spotkań z folkiem było
Miejskie Centrum Kultury. Gościem wydarzenia był Szymon Padoł (DJ 5cet), producent muzyczny,
kompozytor muzyki filmowej, autor licznych remiksów audio i video, filmowiec, absolwent
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydziale Radia i Telewizji, pionier drum'n'bassu na Śląsku,
autor muzyki do filmu o Paktofonice „Jesteś Bogiem” oraz twórca projektu ElektroKilar,
prezentującego najpiękniejsze dzieła Wojciecha Kilara w wersjach elektronicznych. Podczas koncertu
DJ 5cet zaprezentował zaaranżowane specjalnie na potrzeby wydarzenia elektroniczne remiksy
dawnych śląskich utworów. Wyjątkowy wobec tradycyjnego folku repertuar porwał publiczność,
która już po zakończeniu setu prosiła o bisy, żywo reagując na znane melodie w niezwykłej aranżacji.
Wszystkie wydarzenia w ramach projektu poprzedzone były działaniami promocyjnymi,
obejmującymi, m.in. przygotowanie oraz druk ulotek, kontakt z mediami, kolportaż materiałów
promocyjnych w mieście oraz przygotowaniami bezpośrednio przed rozpoczęciem warsztatów.
Postęp realizacji wskaźników projektu „Potańcówki na os. A”
 liczba uczestników wydarzenia – około 400 osób.

3) Renowacja osiedla A
Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Planowany termin realizacji: 2017-2022+
CEL PROJEKTU: wypełnienie deficytów osiedla A, podniesienie jakości zamieszkania, zwiększenie
atrakcyjności osiedla, podwyższenie jego potencjału lokalizacyjnego oraz ograniczenie zjawiska
depopulacji.
ZAKRES PROJEKTU: kontynuacja prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach oraz
zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznych, z uwzględnieniem wartości
kulturowych obszaru i walorów architektonicznych osiedla, z zachowaniem lub ekspozycją
elementów architektury socrealistycznej.
W ramach projektu w 2018 roku wykonano następujące zadania:


Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Generała Andersa
6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku
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Zakres prac obejmował:
 zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości (wykonanie utwardzonego placu oraz
chodników z kostki brukowej ~ 328m2, naprawa ogrodzenia oraz odtworzenie śmietnika),
 modernizację pomieszczeń w kondygnacji piwnicznej wraz z montażem urządzeń
klimatyzacyjnych (przeznaczonych na archiwum dla MOPS),
 wykonanie robót towarzyszących.
W wyniku realizacji zadania budynek przy ul. Andersa 6 oraz jego otoczenie nabrało nowego wyglądu,
nawiązując do pierwotnej kolorystyki budynku. Zakres wykonanych prac został uzgodniony
z Miejskim Konserwatorem Zabytków.


Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a

Zakres prac obejmował m.in.:
 opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz uzgodnieniami i uzyskaniem
pozwolenia na budowę,
 wykonanie zaprojektowanych robót: ziemnych, izolacyjnych, montaż zbrojenia, wykonanie
ław fundamentowych, schodów żelbetowych z okładziną z prefabrykowanych elementów
lastryka, robót murarskich, tynkarskich,
 montaż balustrad,
 plantowanie powierzchni gruntu.


Budowa trzech placów zabaw przy ul. Asnyka 2-2d, Andersa 20-20a, Arctowskiego 3-3b,
Arkadowej 2-2b, Wojska Polskiego 1-1b, 5-5c

Zakres robót obejmował m.in.:
 opracowanie projektów zagospodarowania terenu,
 wykonanie zaprojektowanych robót: podłoże pod urządzenia wypełnione piaskiem,
 zakup i montaż urządzeń zabawowych: huśtawki wahadłowe podwójne, huśtawka ważka,
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i schodkami, kiwaki, piaskownica, ławki
z oparciem,
 sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Postęp realizacji wskaźników projektu „Renowacja os. A”:
 liczba/powierzchnia budynków poddanych renowacji/termomodernizacji/modernizacji –
1 budynek/pow. użytkowa 979,87 m2
 powierzchnia chodników, dróg, elementów małej architektury, itp. poddanych
renowacji/modernizacji – pow. chodników, 328 m2, schody terenowe, 1 wiata śmietnikowa, 3
place zabaw.

4) Unikatowe Tychy – Osiedle A przyjazne młodym twórcom

Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Konserwator Zabytków/Wydział Gospodarki Lokalowej
Planowany termin realizacji: 2017-2022+
W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków –
pomysłodawcy i realizatora projektu pn. „Unikatowe Tychy – osiedle A przyjazne młodym twórcom”.
Po zakończeniu procedury wyboru nowego pracownika na to stanowisko zorganizowane zostanie
spotkanie w celu omówienia zakresu rzeczowego projektu i zaplanowanych w nim działań.

5) Zagospodarowanie terenu Osady

Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Planowany termin realizacji: 2017-2020+
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CEL PROJEKTU: renowacja przestrzeni publicznej osiedla Osada, poprawa warunków zamieszkiwania,
wizerunku, atrakcyjności oraz podwyższenie jego potencjału lokalizacyjnego.
W 2018 roku poniesiony został koszt opłaty za przyłączenie do sieci gazowej budynków przy
ul. Katowickiej 223, 227, 233, 235. Ponadto, zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowych, dot. części I (działki nr 220/34, 153/34, 151/34) oraz dot. części II
(działka nr 196/21).
Zakres umów obejmuje opracowanie projektów budowlanych, projektów
wykonawczych (drogowy, oświetlenia zewnętrznego, odwodnienia ulic, parkingów i chodników,
placów zabaw dla dzieci, aranżacji terenów zielonych), pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji robót, opracowanie dokumentacji powykonawczej (koszt w 2019 roku).
W latach następnych planuje się wykonanie zaprojektowanych robót, tj. renowację terenów, budowę
dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem oraz budowę wiat śmietnikowych
i placu zabaw.

6) Dzień sąsiada

Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Rozwoju Miasta
i Funduszy Europejskich
Planowany termin realizacji: 2017-2023
CELE PROJEKTU: aktywizacja oraz pobudzenie lokalnej społeczności, zwiększenie poziomu kapitału
społecznego poprzez promowanie wśród mieszkańców innowacyjnych form aktywności w życiu
lokalnym oraz wspieranie oraz wzmacnianie oddolnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.
Projekt zakłada organizację corocznej sąsiedzkiej imprezy międzypokoleniowej na poszczególnych
obszarach rewitalizowanych (tzw. „Dni Sąsiada”). W 2018 roku realizacja projektu została zlecona
w trybie otwartego konkursu ofert Stowarzyszeniu Fabryka Inicjatyw Lokalnych. W ramach działań
promocyjnych wydarzenia animatorzy kilkukrotnie odwiedzali lokalizacje, w których miały się odbyć
imprezy, podejmowali rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami społeczności lokalnych. Ponadto,
przygotowano i rozdystrybuowano plakaty i ulotki, informacje o wydarzeniach zamieszczono na
stronie internetowej Urzędu Miasta, na profilu Facebook Urzędu i podmiotów lokalnych oraz na
stronach i profilach Stowarzyszenia FIL. Imprezy poprzedziły spotkania organizacyjne z instytucjami
zainteresowanymi współpracą przy organizacji wydarzeń, obecni byli przedstawiciele dwóch szkół
podstawowych, przedszkola, policji, administracji mieszkaniowej oraz Straży Miejskiej.
 Dzień Sąsiada na osiedlu N
Termin i miejsce: 30 maja 2018 roku przy Szkole Podstawowej nr 35
Wydarzenie było połączone z festynem szkolnym, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 35.
W imprezie uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców i społeczność szkolna – w sumie około 600-700
osób. Dzięki współpracy ze szkołą udało się zorganizować wiele atrakcji dla uczestników,
zamontowano scenę, na której wystąpili przedstawiciele szkolnej społeczności, prezentując swoje
talenty muzyczne, sportowe i taneczne. Atrakcje stanowiły też zapewnione w ramach projektu
dmuchańce, zabawy i konkursy dla dzieci, pokazy baniek mydlanych, stoiska, na których animatorzy
malowali twarze oraz wykonywali zabawki z balonów dla dzieci. W ramach wydarzenia szkoła
zapewniła również poczęstunki.
 Dzień Sąsiada na osiedlu H
Termin i miejsce: 15 czerwca 2018 roku, teren Szkoły Podstawowej nr 22
Współorganizatorem wydarzenia była SP nr 22. W ramach wydarzenia zorganizowano zabawy
i konkursy
z
nagrodami,
pokazy
baniek
mydlanych,
zabawę
przy
muzyce
z konferansjerem, dmuchańce. Równolegle, na terenie szkoły odbył się „Dzień Sportu”
z wieloma atrakcyjnymi konkurencjami. Szkolna społeczność, zarówno rodzice, jak
i uczniowie bardzo zaangażowała się w organizację atrakcji kulinarnych, co dało efekt w postaci
pysznych słodkości i ciast. W trakcie imprezy bardzo spontanicznie utworzył się dodatkowy program
artystyczny, zaprezentowany przez biorące udział w imprezie dzieci, które chętnie zaprezentowały
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swoje umiejętności wokalno-taneczne. W imprezie uczestniczyło około 300 osób, dla których
przewidziano poczęstunek.
 Dzień Sąsiada na osiedlu O
Termin i miejsce: 2 czerwca 2018 roku, teren przy Przedszkolu nr 5
Współorganizatorem wydarzenia, w którym uczestniczyło około 150 osób było Przedszkole nr 5.
Jedną z atrakcji dla uczestników był organizowany przez przedszkole Gumisiowy Rajd Rowerowy.
Ponadto, w ramach wydarzenia zorganizowano dmuchańce, zabawy i konkursy z nagrodami,
deszczowe pokazy baniek mydlanych, zabawę przy muzyce z konferansjerem oraz poczęstunek.
 Dzień Sąsiada na osiedlu Ł
Termin i miejsce: 29 czerwca 2018 roku, plac na osiedlu Ł
Wydarzenie odbyło się przy wsparciu spółdzielni mieszkaniowej Stella. Podobnie jak
w przypadku pozostałych imprez w ramach projektu, uczestnicy mogli skorzystać
z dmuchawców, wziąć udział w różnorodnych zabawach z konkursami i nagrodami (np. przeciąganie
liny, akrobacje z piłką, konkursy plastyczne, malowanie twarzy) oraz w zabawie przy muzyce. Były
także pokazy baniek mydlanych, malowanie twarzy, baloniki i poczęstunek. W imprezie uczestniczyło
około 200 osób. Z wszystkich 4 imprez, ta miała najbardziej sąsiedzki charakter, co posłużyło do
budowania dobrych, sąsiedzkich relacji i wzrostu integracji wśród społeczności lokalnej.
W ramach projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące, które odbyło się 23 lipca 2018 roku.
Szczegółowa analiza dwóch edycji „Dni Sąsiada” pokazała, że działania w społecznościach lokalnych,
integrujące te społeczności oraz angażujące mieszkańców wymagają długoterminowego i „lokalnego”
podejścia i powinny być realizowane przez podmioty lokalne. Wyłonienie takich podmiotów jest
niezbędne, aby takie procesy uruchomić i kontynuować cyklicznie w zmodyfikowanej
o dotychczasowe doświadczenia formie.
Postęp realizacji wskaźników projektu „Dzień sąsiada”:
 liczba wydarzeń sąsiedzkich i osiedlowych organizowanych na os. H i Ł, N i O – 4
 liczba uczestników wydarzeń sąsiedzkich, osiedlowych organizowanych na os. H i Ł, N i O –
około 1000 osób.

7) Jak szukać pracy?

Podmiot zgłaszający projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
Planowany termin realizacji: 2017-2019
CEL PROJEKTU: kompleksowe wsparcie bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji
w poszukiwaniu zatrudnienia lub podejmowaniu działalności gospodarczej.
W 2018 roku w ramach projektu zorganizowano warsztaty z poszukiwania pracy, poruszania się po
rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwania ofert, przygotowania do
rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty odbywały się od stycznia do grudnia 2018 roku, wyłączając
miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień i były wzbogacone o spotkania z psychologiem, który prowadził
zajęcia w ramach współpracy partnerskiej PUP Tychy z KSSE Podstrefą Tyską.
Postęp realizacji wskaźników projektu „Jak szukać pracy”:
 liczba osób uczestniczących w zajęciach z zakresu grupowej informacji i porady zawodowej –
48,
 liczba osób, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu grupowej informacji
i porady zawodowej – 42,
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 liczba osób, u których nastąpił wzrost umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
motywacji do powrotu na rynek pracy, poznanie zasad zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej – 42.

8) Kultura Osiedla – Osiedle Kultury

Podmiot zgłaszający projekt: Miejskie Centrum Kultury w Tychach
Planowany termin realizacji: 2017-2023
CEL PROJEKTU: aktywizacja społeczności obszaru rewitalizacji poprzez uczestnictwo w kulturze,
upowszechnienie kultury w różnych problemowych częściach miasta i docieranie do szerokiej tyskiej
społeczności; uaktywnienie mieszkańców pod względem kulturalnym, otwieranie ich na różne pola
sztuki i rozrywki.
Zorganizowano następujące imprezy plenerowe:

 Festyn Osiedlowy na os. A
Termin i miejsce: 23 czerwca 2018 roku, Plac św. Anny
Impreza została zorganizowana we współpracy z Muzeum Miejskim w Tychach i rozpoczęła się
sportowymi zmaganiami, zorganizowanymi przez Szkołę Podstawową nr 3, zaangażowaną
w integrację młodzieży i rodziców. Podczas uroczystego muzycznego przemarszu ulicą Arkadową, na
którego czele stała Orkiestra Dęta KWK Piast dołączali pozostali mieszkańcy i goście. Plac św. Anny
rozbrzmiewał muzyką tradycyjną, którą grała Kapela Fedaków oraz nowoczesnymi brzmieniami,
dzięki DJ 5 set. W programie imprezy znalazła się także wymiana fantowa, podczas której uczestnicy
mieli okazję do podyskutowania i wymiany rzeczy. Dzieci w bezpiecznym otoczeniu sąsiedzkim
budowały relacje z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw animowanych przez animatorów.
Seniorzy zaangażowali się w naukę zabaw z dawnych lat dzieci i młodzieży, co wpłynęło na wzrost
aktywizacji seniorów na rzecz włączenia w życie społeczne.
 Festyn Osiedlowy na os. Czułów Osada
Termin i miejsce: 4 sierpnia 2018 roku, stadion „Czułowianki”.
Festyn rewitalizacyjny na „Osadzie” był okazją do spotkań, a także do zachęcenia mieszkańców
innych części miasta do odwiedzenia osiedla. Program artystyczny prowadziła Fabryka Kultury.
Integracja osady Czułów rozpoczęła się od malowania za pomocą farb i pędzli białych strojów
animatorów. Dzieci niczym wybitni malarze nadawali wyjątkowych cech bezbarwnym postaciom. Po
radosnym i ekspresyjnym wyrażeniu sztuki, animatorzy wraz z dziećmi zorganizowali pokaz mody.
Dzieci uczestniczyły w różnorodnych, proponowanych aktywnościach (m.in. zabawa taneczna z
włóczką, zajęcia plastyczne z masą solną i SLIME, zajęcia sportowe, zajęcia muzyczno – taneczne,
bezpieczne strzelanie z łuku, dmuchawce). Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży sprzyjały ich
aktywizacji, pozwoliły rozwijać ich zainteresowania, były próbą wykształcenia w nich chęci do
poszukiwania autorytetów i pokazania innej drogi życia, niż ta, którą obserwują na co dzień. Boisko,
choć na co dzień jest miejscem wielu treningów sportowych, stało się w tym dniu także miejscem
aktywizacji kulturalno-artystycznej. Na zakończenie imprezy plenerowej Fabryka Kultury zagrała
spektakl pt. „Jaś i Małgosia” z udziałem dzieci i dorosłych mieszkańców Czułowa. Animacjami
sportowymi zajęli się trenerzy z Uczniowskiego Klubu Czułowianka oraz trenerzy bezpiecznego
strzelania z łuku ArcheryTag. Z obserwacji wynikało, że dzieci najchętniej wybierały te zajęcia, które
sprzyjały integracji, wspólnemu działaniu, rywalizacji oraz dobrej zabawie.
 Festyn Osiedlowy na os. H i Ł
Termin i miejsce: 7 lipca 2018 roku, Park Jaworek
Festyn rewitalizacyjny na os. H i Ł w Parku Jaworek rozpoczął się od sportowych zmagań
z wykorzystaniem istniejącego skate parku, który na co dzień jest dużą atrakcją dla młodzieży.
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Rewitalizacja w Parku Jaworek angażowała w projekt lokalnych przedsiębiorców, co wpłynęło na
integrację jego mieszkańców, a także zachęcenie mieszkańców innych części miasta do odwiedzenia
osiedla. Lokalna restauracja Rock and Rondel zapewniła poczęstunek dla wszystkich uczestników.
Wykorzystując walory parku, uczestnicy w bezpiecznym środowisku aktywnie korzystali z animacji dla
dzieci oraz rywalizacji sportowych. Dużym zainteresowaniem w trakcie festynu cieszyły się warsztaty
recyklingowe. Punktem kulminacyjnym był spektakl Teatru Lufcik na korbkę pt. „Jak górnik
Śmierdzirobótka ze skarbnikiem się spotkał”.
 Festyn Osiedlowy na os. N i O
Termin i miejsce: 21 lipca 2018 roku, teren w pobliżu klubu osiedlowego „Orion”
W oprawę artystyczną wydarzenia zaangażowali się seniorzy osiedli N i O oraz klub osiedlowy
„Orion”, animując i inicjując wspólne śpiewanie. Lokalni przedsiębiorcy zagwarantowali poczęstunek
dla uczestników festynu, przedstawiając osiedle, jako miejsce przyjazne spotkaniom rodzinnym.
Najmłodsi mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach z recyklingu organizowanych przez animatorów
teatru „Lufcik na Korbkę”, z tworzenia biżuterii oraz w spektaklu Teatru Gry i Ludzie pt. „Opowieści
Wagantów”. Rywalizacja i aktywność sportowa na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu walorów
osiedla, łączyła elementy zarówno rywalizacji, jak i działania zespołowego.
Wszystkie imprezy w ramach projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem. W ramach działań
promocyjnych wydarzeń „Kultura Osiedla – Osiedle Kultury” przygotowane zostały plakaty oraz
informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy, stronie www.kultura.tychy.pl, lokalnej
prasie oraz portalach społecznościowych. Planuje się kontynuację projektu, zgodnie z założeniami
zawartymi w Programie Rewitalizacji do roku 2023. W kolejnych odsłonach imprez większy nacisk
położony zostanie na współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, lokalnymi
przedsiębiorcami oraz na wsparcie ze strony Rad Osiedli w promocję wydarzenia i działania
aktywizujące seniorów.
Postęp realizacji wskaźników projektu „Kultura Osiedla – Osiedle Kultury”:
 liczba uczestników imprez organizowanych w ramach projektu – ogółem we wszystkich
imprezach w ramach programu udział wzięło ok. 600 osób,
 liczba występujących zespołów, solistów, grup, itd.– 20 osób.

9) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach
Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
Planowany termin realizacji: 2017-2019

CEL PROJEKTU: zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz lokali chronionych dla osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób starszych) na terenie miasta Tychy.
Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach (CUS) wraz z 3
mieszkaniami chronionymi (w tym 1 rotacyjnym). W tym celu zakłada się przebudowę wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku szkoły zawodowej przy ul. Edukacji 11 w Tychach (będącej częścią
Zespołu Szkół nr 5) wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz budową wiaty grillowej i zewnętrznej
siłowni. CUS będzie świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów oraz wspierał funkcjonowanie
sektora organizacji pozarządowych. Zgodnie z założeniami, osoby powyżej 60 roku życia, które
zakończyły aktywność zawodową będą mogły spędzać w centrum co najmniej osiem godzin dziennie
(od poniedziałku do piątku) oraz korzystać z atrakcyjnej oferty w zakresie usług opiekuńczych, zajęć
edukacyjnych, kulturalnych, czy rekreacyjnych.
Na realizację projektu gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po podpisaniu umowy
o dofinansowanie (31.10.2017 roku), realizacja projektu została powierzona Miejskiemu Zarządowi
Budynków Mieszkalnych. W 2018 roku trwały prace budowlane, dotyczące adaptacji części budynku

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

68

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=456811

na Centrum Usług Społecznościowych i mieszkania chronione
z zagospodarowaniem terenu. Wykonano następujące roboty budowlane:
–
montaż świetlików,
–
docieplenie elewacji wraz z częściowym wykonaniem tynku,
–
montaż instalacji C.O.,
–
montaż instalacji wod-kan.,
–
wykonanie części posadzek,
–
wykonanie części tynków ścian,
–
wykonanie konstrukcji pod sufity podwieszane,
–
obudowa płytami g-k sufitów,
–
wykonanie otworów między kondygnacjami,
–
budowa szybu windowego,
–
rozbiórka schodów oraz podestu zewnętrznego.

oraz

prace,

związane

Postęp realizacji wskaźników projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz
mieszkań chronionych w Tychach”:
Wskaźniki zostaną wykazane po zakończeniu realizacji projektu. Planowany termin zakończenia
projektu to koniec 2019 roku.

10) Aktywny Jaworek – budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportoworekreacyjnych

Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Wydział
Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Planowany termin realizacji: 2018-2020
CEL PROJEKTU: Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, wzbogacenie oferty spędzania
wolnego czasu i pobudzenie integracji społecznej mieszkańców osiedli H i Ł.
W 2018 roku opracowano koncepcję zagospodarowania parku. Ponadto, 28 listopada 2018 roku
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy odbyły się konsultacje społeczne. Podczas spotkania,
zaprezentowana została koncepcja zagospodarowania tego obszaru, przygotowana przez architekta
Roberta Skitek. Rewitalizacja parku Jaworek realizowana będzie etapowo. Prace projektowe
rozpoczną się najprawdopodobniej w 2019 roku, a roboty budowlane najwcześniej w roku 2020.
Raport z przeprowadzonych konsultacji został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta
Tychy.

11)

Osada zdrowo na sportowo. Aktywna Osada
z zakresu animacji czasu wolnego i rekreacji ruchowej

–

realizacja

programu

Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach
Planowany termin realizacji: 2018-2020
CEL PROJEKTU: Ożywienie Osady z wykorzystaniem potencjału sportowego tego osiedla
i jego otoczenia, poprzez zaoferowanie usług i imprez przynoszących nowe wzorce zdrowego stylu
życia i konstruktywnych zachowań społecznych. Założeniem projektu jest również potrzeba
wykreowania
nowego
wizerunku
„zdrowej
i
aktywnej
Osady”
w
oparciu
o unikalne wydarzenia promujące zdrowy tryb życia.
Realizacja projektu została zlecona Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Czułowianka” Tychy
w ramach zdania publicznego. Już wcześniej klub realizował projekty w zakresie rozwoju sportu na
terenie Czułowa – Osady z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, a od sierpnia 2017 roku realizował
pilotażowe zajęcia przed wprowadzeniem właściwego projektu rewitalizacyjnego.
W ramach zadania w 2018 roku zrealizowano:
– zajęcia z koszykówki, tenisa ziemnego i stołowego, przygotowania do doskonalenia jazdy na
rowerze MTB, prowadzone przez instruktorów 2 razy w tygodniu na obiekcie sportowym przy
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ul. Katowickiej 241. W czasie niepogody oraz w miesiącach od jesieni do wiosny, zajęcia
prowadzone były w Szkole Podstawowej nr 6,
– 3 imprezy sportowo-rekreacyjne: Dzień Dziecka (02.06.2018 roku), Zakończenie wakacji
(01.09.2018 roku) oraz Mikołajki (08.12.2018 roku),
– spotkanie z zawodowym kolarzem Przemysławem Niemcem, które odbyło się 14.11.2018 roku.
Zawodnik w intersujący sposób przedstawił najważniejsze momenty swojej kariery zawodniczej,
odpowiadał na zadawane pytania, a także zaprezentował swój wyścigowy rower. Zachęcał dzieci
i młodzież do uprawiania tego pasjonującego sportu.
Realizacja zajęć poprzedzona była działaniami informacyjno-promocyjnymi (sporządzenie
i druk ulotek, plakatów, dotarcie do jak największej liczy odbiorców poprzez rozmieszczenie plakatów
informacyjnych/ulotek na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, w Kościele p.w. Krzyża Świętego).
Podjęte działania miały na celu zapewnienie dzieciom z dzielnicy Czułów możliwości wyrównywania
szans edukacyjnych, kształtowanie zasad fair - play podczas rywalizacji, przygotowanie do aktywnego
funkcjonowania w społeczności lokalnej, współpracę z innymi organizacjami i społecznością lokalną,
a także integrację dzieci i młodzieży z całej dzielnicy Czułów. Realizacja działań projektowych
przyczyniła się do propagowania aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz wspierania
ogólnie rozumianego ich rozwoju poprzez cele szczegółowe, w tym: wdrożenie do systematycznego
uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych, kształtowanie postawy samokontroli i samooceny
rozwoju sprawności psychofizycznych, zwiększenie liczby chętnych uczestniczących w zajęciach
rekreacyjno-sportowych, wzrost poziomu umiejętności sportowych w ramach wybranej dziedziny,
poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywającej poza szkołą, dostarczenie
alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
Postęp realizacji wskaźników projektu „Osada zdrowo na sportowo. Aktywna Osada – realizacja
programu z zakresu animacji czasu wolnego i rekreacji ruchowej”:
 liczba osób korzystających z bazy sportowej – ok. 100 osób,
 liczba nowych członków w sekcjach sportowych lub klubach sportowych, działających
w Czułowie – 27 osób stałych, 180 uczestników imprez,
 liczba imprez sportowych organizowanych na terenie Osady – 3.

12)

Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach

Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
Planowany termin realizacji: 2018-2020+
CELE PROJEKTU: poprawa warunków mieszkaniowych, wizerunku i atrakcyjności osiedla oraz
podwyższenie potencjału lokalizacyjnego Osady i jej otoczenia poprzez renowację przestrzeni
i terenów zielonych, tj. zmodernizowanie i ocieplenie budynków osiedla, renowację elewacji
nieruchomości wraz z zagospodarowaniem terenu. Prace modernizacyjne obejmują budynki
zlokalizowane przy ul. Katowickiej nr: 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 oraz 207 i 209.
W 2017 roku Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich złożył wnioski
o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego
na
lata
2014-2020,
oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. Po pozytywnej ocenie
wniosków i podpisaniu w lipcu i sierpniu 2018 roku umów o dofinansowanie na kwotę 2 885 720,39
zł (projekt: „Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach - budynki nr: 207, 209, 233, 235, 237”) i 3
079 480,14 zł (projekt: „Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach - budynki nr: 223, 225, 227,
229, 231”), realizacja inwestycji została powierzona Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych.
W 2018 roku wykonano i zamontowano dwie wolnostojące tablice informacyjno-promocyjne,
zaktualizowano
kosztorysy
inwestorskie,
dotyczące
termomodernizacji
budynków
i wykonania instalacji, opłacono przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej.
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W
związku
z
trwającymi
w
dzielnicy
Osada
pracami
termomodernizacyjnymi
podjęto decyzję o przesunięciu w czasie rozpoczęcia realizacji projektów pn. „Po co nam obrazy”
i „Poznajemy Osadę – realizacja działań promocyjno-informacyjnych o dzielnicy Osada w Czułowie,
zaplanowanych na rok 2018.

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA TYCHY DO ROKU
2023 (ZA ROK 2018) – PROJEKTY SEKTORA PRYWATNEGO
1) WŁASNA FIRMA – NOWE MOŻLIWOŚCI

Podmiot zgłaszający projekt: Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlowa w Tychach
Okres realizacji: 2017-2019
CEL PROJEKTU: zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej wśród
mieszkańców tyskiego obszaru rewitalizacji poprzez promocję postaw przedsiębiorczych,
udostępnienie specjalistycznej pomocy doradczej i szkoleń, wsparcie dla rozwoju kompetencji
zawodowych, bezpośrednie wsparcie finansowe w postaci dotacji, inkubacja nowopowstałych firm.
Projekt zakłada wsparcie założenia działalności gospodarczej przez 18 osób w wieku powyżej 30 roku
życia, zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy, bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
W styczniu 2018 roku 18 uczestników projektu z pomocą oficerów dotacyjnych opracowało
biznesplany dotyczące planowanej działalności gospodarczej, stanowiące podstawowy załącznik we
wniosku o udzielenie dotacji finansowej. Złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez
Komisję Oceny powołaną przez Beneficjenta. Z dniem 1 lutego 2018 wszystkie 18 osób uruchomiło
działalność gospodarczą w planowanych obszarach. Zawarto umowy o udzielenie wsparcia
finansowego, wypłacono dotacje finansowe. Następnie udzielono wsparcia pomostowego w formie
finansowej (9900 zł / osobę na pokrycie kosztów bieżących) oraz szkoleniowo-doradczej. W 2018
w kolejnych miesiącach uczestnicy projektu dokonywali zakupów inwestycyjnych, składali
sprawozdania i rozliczenia. Beneficjent prowadził też kontrole bieżące i wizytacje. Projekt był
przedmiotem kontroli WUP w Katowicach. Wynik kontroli, zgodnie z otrzymaną informacją
pokontrolną, był pozytywny. W sierpniu uczestnicy składali kolejne wnioski na wsparcie pomostowe
przedłużone.

2) CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TYCHACH – NOWY START
Podmiot zgłaszający projekt: Internationaler Bund Polska
Okres realizacji: 2017-2019

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (głównie osób
długotrwale bezrobotnych) zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Planowane było
między innymi: wsparcie psychologiczne, wsparcie doradcy zawodowego, zajęcia edukacyjno –
wychowawcze. Ponadto, projekt przewidywał wsparcie pracownika socjalnego, prowadzącego pracę
socjalną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o zatrudnieniu socjalnym. W 2017 roku
został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu z poddziałania 9.1.1
Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych- ZIT, ogłoszonego przez
Zarząd Województwa Śląskiego. W związku z tym, iż po ocenie merytorycznej nie został wybrany do
dofinansowania, przy najbliższej aktualizacji PRT zostanie usunięty z listy projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
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Postęp finansowy realizowanych w 2018 roku projektów rewitalizacyjnych
Lp.
Nazwa projektu
Przewidywany
Koszt

1.

2.

BAZA - BANK AKTYWNYCH LUDZI
MIASTA
POTAŃCÓWKI NA OSIEDLU A

3.

koszt realizacji
projektu

poniesiony
w 2018 roku

268 200,00 zł

121 935,00 zł

w tym wkład
miasta:

Koszt
pozostały do
poniesienia*

100 000,00 zł

41 755,00 zł

140 000,00 zł

23 173,63 zł

20 000,00 zł

100 282,26 zł

18 500 000,00 zł

513 433,29 zł

506 169,89 zł

15 824 962,51 zł

140 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

140 000,00 zł

7 888,86 zł

2 426 704,75 zł

RENOWACJA OSIEDLA A
4.

5.

6.

UNIKATOWE TYCHY – OSIEDLE A
PRZYJAZNE MŁODYM TWÓRCOM
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OSADY
DZIEŃ SĄSIADA

7.
JAK SZUKAĆ PRACY
8.

KULTURA OSIEDLA – OSIEDLE
KULTURY

9.

UTWORZENIE CENTRUM USŁUG
SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORAZ
MIESZKAŃ CHRONIONYCH
W TYCHACH

10.

11.

AKTYWNY JAWOREK – BUDOWA
WIELOFUNKCYJNYCHN STREF
AKTYWNOŚCI SPORTOWOREKREACYJNYCH
OSADA ZDROWO NA SPORTOWO.
Aktywna Osada, czyli realizacja
programu z zakresu animacji czasu
wolnego i rekreacji ruchowej

2 500 000,00 zł
280 000,00 zł

39 925,77 zł

39 526,58 zł

199 637,90 zł

16 575,00 zł

10 729,95 zł

0,00 zł

5 845,05 zł

336 000,00 zł

40 043,30 zł

40 043,30 zł

247 970,74 zł

5 100 000,00 zł

1 229 283,66 zł

1 229 283,66 zł

3 870 716,34 zł

47 970,00 zł

5 192 030,00 zł

5 240 000,00 zł

47 970,00 zł

100 000,00 zł

21 124,00 zł

20 000,00 zł

78 876,00 zł

27 946,09 zł

27 946,09 zł

7 872 053,91 zł

0,00 zł

120 887,58 zł

12.

TERMOMODENIZACJA DZIELNICY
OSADA
W TYCHACH

7 900 000,00 zł

13.

WŁASNA FIRMA – NOWE
MOŻLIWOŚCI (projekt sektora
prywatnego)

1 068 428,71 zł

RAZEM

7 888,86 zł

41 589 203,71 zł

934 881,23 zł
3 018 334,78 zł

2 038 828,38 zł

36 121 722,04 zł

*kwota uwzględnia wydatki poniesione w 2017 roku

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW UJĘTYCH W PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA
MIASTA TYCHY DO ROKU 2023 (NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU)
Projekty zrealizowane w całości:
 Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego oś. N-O
 Centrum Animacji Społeczno – Kulturalnej Osada – rozbudowa świetlicy środowiskowej
 Baza i portal tyskich NGO
Projekty w trakcie realizacji (projekty wieloletnie):
 BAZA – Bank Aktywnych Ludzi Miasta
 Potańcówki na osiedlu A
 Renowacja osiedla A
 Unikatowe Tychy – osiedle A przyjazne młodym twórcom
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Zagospodarowanie terenu Osady
Dzień sąsiada
Jak szukać pracy
Kultura Osiedla – Osiedle Kultury
Utworzenie
Centrum Usług
Społecznościowych oraz
mieszkań chronionych
w Tychach (EFRR)
Osada zdrowo na sportowo. Aktywna Osada – realizacja programu z zakresu animacji czasu
wolnego i rekreacji ruchowej
Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach
Aktywny Jaworek – budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo – rekreacyjnych
Własna firma – nowe możliwości (projekt sektora prywatnego)

Projekty do realizacji:
 Razem dla Osady
 Po co nam obrazy
 Poznajemy Osadę
 Zielona oś – centrum
 Zielona oś – osiedla N i O
 CUS – Centrum Usług Społecznościowych (EFS)
 Razem po zdrowie
 Jubileusz osiedla A (projekt sektora prywatnego)
 Kładka – skwer młyna, tożsamość, integracja, wypoczynek (projekt sektora prywatnego)
 Multiintegra (projekt sektora prywatnego)
 The Tower (projekt sektora prywatnego)
Projekt do usunięcia przy najbliższej aktualizacji PRT:
 Centrum Integracji Społecznej w Tychach – Nowy start (projekt sektora prywatnego)
Stan realizacji projektów:
Stan realizacji projektów

Liczba projektów

Procent

Zrealizowane w całości

3

11 %

W trakcie realizacji (rozpoczęte projekty wieloletnie)

13

46 %

Do realizacji

11

39 %

Projekt do usunięcia przy najbliższej
aktualizacji PRT
Ogółem

1

4%

28

100 %

Stan realizacji projektów
PRT w 2018 roku

zrealizowane
11%

do realizacji
39%
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MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
L.p

Wyszczególnienie

Informacje

1.
2.

Nazwa programu/obszar
W oparciu o jaką Uchwałę był
realizowany program

3.

Krótki opis programu

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała nr XLII/691/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok.
1
Jednym z zadań własnych gminy, wynikającym z art. 4 ustawy z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych. Realizacja wymienionego zadania powinna odbywać się na
podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące przeciwdziałania problemom
wynikającym z uzależnienia oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych,
wynikających z nadużywania alkoholu. Działania z powyższego zakresu są
realizowane na terenie miasta Tychy zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, o
którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1916).

4.

Cel programu

CELE MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH:
Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych.
Przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu.
Szeroka perspektywa szkód powodowanych przez alkohol wymaga podejmowania
wszechstronnych działań, mających na celu zmniejszenie destrukcyjnych skutków
nadużywania alkoholu.
Program podzielony jest na 5 ZADAŃ, w ramach, których realizowanych jest
szereg DZIAŁAŃ:
ZADANIA:
I.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu.

II.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie.

III.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
w szczególności dla dzieci i młodzieży.

IV.

Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

V.

Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
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5.

Liczba
mieszkańców/podmiotów
korzystających z programu

6.

Priorytetowe/najważniejsze
zadania realizowane w
ramach programu

Program skierowany jest do wszystkich Tyszan, którzy w życiu prywatnym lub
zawodowym spotykają się z problemem nadużywania alkoholu oraz jego
konsekwencjami, a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką,
a w szczególności do:
 dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu oraz ich
rodziców, opiekunów i nauczycieli;
 osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w tym osób
pijących szkodliwie lub ryzykownie;
 osób uzależnionych od alkoholu;
 osób uzależnionych po ukończeniu terapii („trzeźwych alkoholików”);
 osób współuzależnionych;
 osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym;
 osób doświadczających przemocy w rodzinach z problemem
alkoholowym;
 osób zawodowo zajmujących się problematyką alkoholową: zarówno w
miejskich instytucjach pomocowych, organizacjach pozarządowych, jak i
firmach prywatnych.
Poniżej najważniejsze DZIAŁANIA, realizowane w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Działania realizowane w ramach MPPiRPA w roku 2018
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (MOPS oraz NGO)
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy
Prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych
I współuzależnionych od środków psychoaktywnych
oraz członków ich rodzin
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Prowadzenie działań abstynenckich
Realizacja koloni, obozów oraz innych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z
rodzin zagrożonych dysfunkcjami
Program profilaktyczny dla młodzieży stanowiący alternatywę wobec
używania środków psychoaktywnych
Superwizja osób zaangażowanych w realizację działań z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej
Inne (udział w kampaniach profilaktycznych, szkolenia, zakup materiałów
edukacyjnych, realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego)
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MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
L.p
1.

Wyszczególnienie
Nazwa programu/obszar:

Informacje
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

2.
3.

W oparciu o jaką Uchwałę
był realizowany program
:
Opis programu:

4.

Cel programu

5.
6.

Liczba mieszkańców
Priorytetowe
/najważniejsze zadania
realizowane w ramach
programu

UCHWAŁA NR XLII/692/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2018 rok
Jednym z zadań własnych gminy, wynikającym z art.10 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest prowadzenie działań związanych z
przeciwdziałaniem narkomanii.
Aby skutecznie realizować wspomniane zadania Prezydent Miasta Tychy
opracowuje projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii,
określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 stanowi
kontynuację działań realizowanych w latach poprzednich oraz jest częścią
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata
2014 - 2020.
Ograniczenie zjawiska używania narkotyków na terenie miasta Tychy.
Cele Szczegółowe
I. Zmniejszenie zainteresowania narkotykami wśród dzieci, młodzieży
i młodych dorosłych poprzez realizację rekomendowanych programów
profilaktycznych.
II. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Tychów w zakresie
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
Około 1590 osób
I. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
II. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej;
III. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
sportowo - rekreacyjnych dla uczniów,
IV. wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji
pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych;
V. pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze
środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej,
kontraktu socjalnego.
Wykonanie na dzień 31.12.2018r - za rok 2018: 174 567 zł

7.

Kwota środków
przeznaczonych na
program
Uchwały podjęte w 2018 r.
1.
Jakie uchwały zostały
podjęte w 2018 r.

UCHWAŁA NR III/45/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w
sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019
rok.
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PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA TYCHY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018
L.p
1.

Wyszczególnienie
Nazwa programu/obszar:

2.
3.

W oparciu o jaką Uchwałę był
realizowany program
Opis programu:

4.

Cel programu

5.

Liczba
mieszkańców/podmiotów
korzystających z programu

6.

Priorytetowe/najważniejsze
zadania realizowane w
ramach programu

Informacje
Program Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2018
Uchwała XLII/689/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r.
Program Współpracy to dokument programowy określający zasady
polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec
sektora pozarządowego.
Celem
głównym
Programu
był
rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego poprzez wzmocnienie potencjału organizacji
pozarządowych, podnoszenie ich efektywności oraz jakości
prowadzonych przez nie działań.
Cele szczegółowe:
 wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
 podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań
publicznych
 wspieranie integracji i współpracy wewnątrzsektorowej, tj.
między organizacjami pozarządowym
 upowszechnianie
wiedzy
na
temat
organizacji
pozarządowych, ekonomii społecznej wśród mieszkańców,
ich promocja oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku
Po stronie organizacji pozarządowych, współpracę finansową i/lub
pozafinansową
z jednostkami
miejskimi
podejmowały
stowarzyszenia, fundacje, podmioty kościelne oraz spółka non
profit.
W realizowanych zadaniach publicznych brało udział ponad 32 900
mieszkańców.
Na realizację zadań publicznych w 2018 roku ogłoszono łącznie
13 otwartych konkursów ofert, na wykonanie 40 zadań
konkursowych złożono łącznie 116 ofert. We wszystkich konkursach
wzięły udział 67 organizacje pozarządowe.
Priorytetowe obszary współpracy:
 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
 Ochrona i promocja zdrowia
 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 Reintegracja zawodowa
 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie
świadomości prawnej społeczeństwa
 Rewitalizacja
 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
W 2018 roku kontynuowano ścisłą współpracę z konsorcjum
o nazwie Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
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(ROWES i ROWES 2.0). Współpraca odbywała się poprzez animację
i promocję ekonomii społecznej, wsparcie powstawania nowych
podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie istniejących
podmiotów ekonomii społecznej. Doradztwo dla organizacji
pozarządowych prowadził także pracownik Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia.
Na bieżąco tyskie organizacje mogły korzystać z doradztwa
szczególnie w zakresie m.in.:
 zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
 pozyskiwania środków na działalność,
 opracowania projektów i przygotowania wniosków
o dofinansowanie,
 zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
 sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
 zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
 tworzenia partnerstw lokalnych.
Organizacje w 2018 r. otrzymały następujące wsparcie
infrastrukturalne:
 11 organizacji korzystało z możliwości wskazania adresu
ul. Barona 30 pokój 209, jako adresu swojej siedziby;
 ok. 400 razy organizacje korzystały z sal przy ul. Barona 30;
 ok. 40 organizacjom udostępniano miejską bazę sportową;
 9 organizacji korzystało z sali Teatru Małego, 2 organizacje z
lokali MCK;
 21 organizacji wynajmowało lokale w budynkach
komunalnych.
W roku 2018 kontynuowano wdrożenie elektronicznej bazy
organizacji pozarządowych na stronie ngo@umtychy.pl
7.

Kwota środków
przeznaczonych na program

Uchwały podjęte w 2018 r.
1.
Jakie uchwały w ramach
Wydziału zostały podjęte w
2018 r.
2.
Jakie działania podjęto w
2018 r. w ramach w/w.
uchwał

Łączna wartość środków przekazanych na realizację zadań
w określonych powyżej obszarach współpracy w 2018 roku wyniosła
15 769 367,00 zł
UCHWAŁA NR II/25/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada
2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.
Uchwała dot. 2019 roku, natomiast na koniec 2018 roku ogłoszono
pierwsze otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
w 2019 r.
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POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2017 – 2020
Lp
1.

Wyszczególnienie
Nazwa programu/obszar:

2.
3.

W oparciu o jaką Uchwałę był
realizowany program:
Opis programu:

4.

Cel programu

5.

Liczba mieszkańców/podmiotów
korzystających z programu

6.

Priorytetowe/najważniejsze zadania
realizowane w ramach programu

7.

Kwota środków przeznaczonych na
program

Informacje
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 –
2020.
(w ramach obszaru: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych)
Program został przyjęty do realizacji przez Radę Miasta Tychy w dniu
24 listopada 2016 roku uchwałą NR XXVII/460/16
Kierunki działań:
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym w ramach rehabilitacji społecznej, poprzez
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia
socjalnego umożliwiającego pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
- tworzenie warunków aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, jako
podstawy integracji społecznej w tym umożliwienie uczestnictwa w dziedzinie
sportu, kultury i rekreacji,
- kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania
i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych,
- dostosowanie miejsca zamieszkania oraz wspieranie różnorodnych form
mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych, a także likwidacja barier
architektonicznych, komunikacyjnych oraz transportowych w przestrzeni
miejskiej.
Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Celem Programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych we
wszystkich dziedzinach życia społecznego. Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki
realizacji następujących celów operacyjnych:
Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w integracji ze środowiskiem
społecznym.
 Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Realizatorzy Programu:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,
3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
4. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna,
5. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,
6. Miejski Zarząd Ulic i Mostów,
7. Miejski Zarząd Oświaty,
8. Powiatowy Urząd Pracy,
9. organizacje pozarządowe.
Jednym z realizatorów jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, który w
ramach Powiatowego Programu realizował w 2018r. zadania obejmujące łącznie
520 mieszkańców.
Zadania realizowane przez Wydział w ramach Programu są:
1. Prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
2. Prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci.
3. Przestrzeń bez barier - działania aktywizujące na rzecz środowiska
osób niewidomych i niedowidzących w Tychach.
4. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych i informacyjnych dot.
iepełnosprawności, skierowanych do społeczności lokalnej , w tym
dzieci i młodzieży.
5. Organizowanie lokalnych imprez integracyjnych o charakterze
kulturalno – artystycznym i/lub sportowym oraz promowanie
aktywności osób z niepełnosprawnościami.
6. Prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji społecznej.
34 000,00 zł w ramach Wydziału SWZ
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Dane dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w zakresie orzekania:
Liczba przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności
Liczba przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności
w tym:

osoby przed 16-tym rokiem życia
osoby powyżej
16-tego roku życia
RAZEM

375
2112
2487

Liczba wydanych orzeczeń
Liczba wydanych orzeczeń
w tym:

osoby przed 16-tym rokiem życia

356

osoby powyżej
16-tego roku życia
osoby powyżej 16-tego roku życiaorzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
wydanych na podstawie decyzji innych
organów orzeczniczych
RAZEM

1982

Terminowość (czas rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia)
do 30 dni
od 31 do 60 dni
43,14%

53,49%

9

2347

powyżej 60 dni
3,37%
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INNE PROGRAMY
OBSZAR POLITYKI SENIORALNEJ
L.p
1.
2.

3.

Wyszczególnienie
Nazwa programu/obszar:
W oparciu o jaką Uchwałę był
realizowany dany program:

Opis programu:

Informacje
OBSZAR POLITYKI SENIORALNEJ
Działania skierowane do tyskiego środowiska osób w wieku 60 plus
biorą swój początek między innymi w Strategii Rozwoju Miasta Tychy
2020+, która jako strategiczny kierunek działań wskazuje aktywizację
społeczną osób starszych oraz w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Tychy na lata 2014-2020 gdzie jako cel
strategiczny wskazuje się zapobieganie ekskluzji społecznej seniorów.
Celem operacyjnym jest m.in. budowanie lokalnej sieci wsparcia dla
osób starszych i ich rodzin oraz podnoszenie kompetencji
cywilizacyjnych seniorów oraz wspierania przedsięwzięć na rzecz
kształtowania świadomości społecznej dotyczącej procesu starzenia
się. Wśród koniecznych do podjęcia działań wskazuje się: prowadzenie
sieci ośrodków wsparcia i powołanie centrów społecznościowych
świadczących usługi społeczne, rozwój alternatywnych form pomocy
dla osób starszych poprzez zapewnienie opieki stałej lub czasowej.
Dodatkowo:
W roku 2018 miasto Tychy zleciło Opracowanie diagnozy społecznej
mieszkańców Miasta Tychy w wieku „60+”. Głównym celem analizy
było pozyskanie informacji niezbędnych dla potrzeb wyznaczenia
kierunków przyszłej polityki senioralnej miasta, w tym również
opracowania dokumentów strategicznych w tym zakresie.
Na podstawie opracowanej diagnozy miasta Tychy i pozyskanych
danych w trakcie badań ankietowych zostanie opracowany Program
Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2019 - 2024.
Zadania realizowane na rzecz środowiska senioralnego:
Program edukacyjno - integracyjno - rehabilitacyjny
Od 2001 roku na terenie Miasta Tychy realizowany jest program
edukacyjno - integracyjno - rehabilitacyjny w formie stacjonarnej,
bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także
niepełnosprawnych. Głównym celem realizowanego programu jest
podtrzymywanie aktywności życiowej osób starszych, a także
niepełnosprawnych, poprawa jakości życia seniorów, propagowanie
idei aktywnej starości oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W ramach programu organizowane są między innymi: wyjazdy
integracyjne oraz zajęcia plenerowe na terenie ogródków działkowych,
zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia (np. prelekcje lekarza
na temat zagadnień z zakresu chorób wieku podeszłego). W ramach
programu odbywają się również zajęcia komputerowe i rehabilitacyjne,
zgodne z zainteresowaniami uczestników, jak i stanem ich zdrowia.
Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych - 85 osób
W Tychach funkcjonują trzy Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych prowadzone przez tyskie organizacje pozarządowe, które działają przy
placówkach wsparcia dziennego dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym, dając możliwość integracji międzypokoleniowej. Dzięki
wspólnym działaniom przełamywane są stereotypy na temat osób
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starszych a także zmienia się sposób myślenia o starości wśród dzieci i
młodzieży. Osoby prowadzące zajęcia oraz uczestnicy dążą
do tworzenia więzi międzypokoleniowych i nawiązywania trwałych
relacji młodzi-seniorzy.
Program na rzecz aktywności osób starszych, zapobiegający
wykluczeniu społecznemu - Klub Seniora
Od stycznia 2014 roku realizowany jest program na rzecz aktywności
osób starszych. W ramach, którego prowadzony jest Klub Seniora
działający 5 dni w tygodniu. W Klubie skorzystać można z codziennej
prasy, gier sprawnościowych a także spotkać się z rówieśnikami.
Animowane są różne formy aktywności służące edukacji, aktywizacji
społecznej i spędzaniu czasu wolnego:
- spotkania i warsztaty tematyczne m.in.: zajęcia rękodzieła, zajęcia
dietetyczne, zajęcia taneczne, treningi pamięci, lekcje j. angielskiego i
wiele innych,
- spotkania grup pasjonatów: grupa malarska, zespół muzyczny, grupa
dziennikarska,
- spotkania integracyjne, wydarzenia okolicznościowe,
- działa grupa wolontariacka Bank Czasu.
4.

Cel programu

Działania podejmowane przez miasto Tychy na rzecz seniorów
zmierzają do realizacji przesłania, iż w odpowiednio stworzonych
warunkach „druga młodość” może być czasem dalszej edukacji
i osobistego rozwoju. Wszystkie realizowane projekty na rzecz
seniorów nakierowane są na poprawę jakości życia, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji środowiska senioralnego.

5.
6.

Liczba mieszkańców
Priorytetowe/najważniejsze
zadania realizowane w
ramach programu

Rok 2018 - około 610 osób z powyższych zadań.
„Klubu Senior+”
Klub Senior+” utworzony w ramach otrzymanej dotacji celowej
w roku 2018 (Wieloletni Programu Senior Plus na lata 2015 - 2020 moduł 1) i funkcjonujący od 2019 w Tychach również w ramach
otrzymanej dotacji celowej w 2019 roku (Wieloletni Programu Senior
Plus na lata 2015 - 2020 - moduł II).
Klub Senior+ funkcjonuje w lokalu przy ul. Barona 30/428 wraz z filią
przy ul. Arkadowej 2 w Tychach. Klub „Senior+” wraz z filą prowadzony
jest przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej - podmiot wyłoniony
w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem zadania jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom
nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie
korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty
prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności
ruchowej a także oferty edukacyjnej, rekreacyjnej i opiekuńczej,
w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
W ramach działalności Klubu udostępniana jest seniorom
infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu,
a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania
samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Udział w zajęciach
jest bezpłatny.
Działania realizowane w obszarze polityki senioralnej zostały
docenione w ramach ogólnopolskich konkursów - miasto Tychy
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otrzymało nagrody i wyróżnienia.
 2018 rok miasto Tychy otrzymało I miejsce i nagrodę finansową
w wysokości 10 000 zł w konkursie „Miasto/gmina życzliwe
„DługoWIECZNYM" organizowanego wspólnie przez „Gazetę
Wyborczą” i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Miasto
Tychy na podstawie wypełnionej ankiety, w której pytano między
innymi o możliwości spędzania czasu wolnego przez seniorów
infrastrukturę wolną od barier i programy prozdrowotne oraz
oddanym głosom uzyskało pierwsze miejsce w plebiscycie na
najbardziej przyjazne miasto dla seniorów.
Centrum Usług Społecznościowych
 Z informacji posiadanych przez Wydział wynika, że w CUS znajdą
się mieszkania komunalne, mieszkania chronione, sala do
rehabilitacji i świetlica. Inwestycja ma być zrealizowana do końca
2019r. W ramach działań pilotażowych będzie istniała możliwość,
aby seniorzy czy to na zasadzie najmu czy też zamiany lokalu mogli
znaleźć swoje miejsce w jednym z lokali komunalnych.




Projekt Centrum Usług Społecznościowych zakłada zapewnienie
wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku
60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej
aktywizacji (oferta edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna,
opiekuńcza), w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w
zakresie aktywności ruchowej. W ramach projektu przewiduje się
udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne
spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie
osób starszych w działania samopomocowe oraz na rzecz
środowiska lokalnego.
W ramach projektu planuje się także utworzenie mieszkań
chronionych dla seniorów, zamieszkujących obszar rewitalizacji.
Użytkownicy tych mieszkań objęci będą również wsparciem usług
społecznych zaplanowanych w przedmiotowym projekcie. Środki
na realizację projektu Centrum Usług Społecznościowych zostały
pozyskane z środków finansowych Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DO ROKU 2022
L.p

Wyszczególnienie

Informacje

1.
2.

Nazwa programu/obszar:
W oparciu o jaką Uchwałę był
realizowany program :
Opis programu:

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2022
Uchwała Nr XLII/690/17

Cel programu/ co daje
mieszkańcom
Liczba mieszkańców/
Priorytetowe/najważniejsze
zadania realizowane w ramach
programu (

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa
dobrostanu psychicznego społeczeństwa
wszyscy mieszkańcy
Projekt w ramach zadania działania edukacyjno-informacyjne
w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie
zaburzeniom psychicznym oraz szkolenia w zakresie promocji
zdrowia psychicznego. Docelowa grupę stanowią uczniowie szkół
średnich oraz nauczyciele. Przeprowadzono 15 spotkań
edukacyjnych dla młodzieży w zakresie profilaktyki depresji,
radzenia
sobie
z
trudnymi
emocjami,
pogłębienia
samoświadomości emocjonalnej w
zakresie smutku.
Przeprowadzono 5 spotkań edukacyjnych dla młodzieży (ok. 450
uczniów) 2 godz. Przeprowadzono 3 szkolenia dla nauczycieli (ok.
45 nauczycieli) 2,5 godz.- podnoszenie kompetencji nauczycieli
13 000 (na zadaniu jw.w 2018r) w ramach Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia

3.

4.
5.
6.

7.

Kwota środków
przeznaczonych na program

MPOZP realizowany jest w oparciu o współpracę z podmiotami
działającymi w mieście Tychy, bądź na jego rzecz oraz zgodnie
z kompetencjami
w
wielosektorowych
obszarach
szerokorozumianej ochrony zdrowia psychicznego. Priorytetami
MPOZP jest: zapewnienie warunków integracji społecznej
i przeciwdziałanie wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi;
uruchomienie działań zmierzających do objęcia opieką medyczną
osób z zaburzeniami somatycznymi i zaburzeniami psychicznymi,
wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych; współpraca
PZON z PUP w zakresie zdrowia psychicznego; zapewnienie
i miarę możliwości rozszerzenie możliwości leczenia dla
psychicznie chorych, zapewnienie i w miarę możliwości
rozszerzenie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży
z zaburzeniami
psychicznymi;
podniesienie
świadomości
i zwiększenia zasobów informacyjnych.
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PROGRAM 3+ LICZNA RODZINA
L.p
1.

Informacje
3+ Liczna Rodzina

2.

Wyszczególnienie
Nazwa
programu/obszar:
W oparciu o jaką
Uchwałę był
realizowany
program:

3.

Opis programu:

Program „3+ liczna rodzina” został przyjęty na posiedzeniu Rady Miasta
Tychy w dniu 29 stycznia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/606/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia
2009 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy programu “3+
Liczna Rodzina”
ZARZĄDZENIE NR 0050/286/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia
10 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy
regulaminu Programu "3+ Liczna Rodzina"

Program skierowany jest dla rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych
zamieszkałych na terenie miasta Tychy oraz podopiecznych Placówki Pieczy
Zastępczej "Kwadrat" w Tychach. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się
rodzinę składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu
łącznie troje i więcej dzieci w wieku do 18. lub 25. roku życia w przypadku
gdy dziecko uczy się lub studiuje.
Instrumentem służącym realizacji celów jest zestaw zniżek i rabatów
w instytucjach miejskich, który stale powiększa się o kolejne firmy z grona
przedsiębiorców prywatnych, działających na terenie miasta Tychy oraz poza
jego obszarem. Dzięki udzielanym rabatom, wzrasta uczestnictwo rodzin
wielodzietnych w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Dodatkowo, proponowany pakiet zniżek pozwala na poprawę warunków
ekonomicznych rodzin, co jest zdecydowanie największą korzyścią
Programu.
Poprzez promocję i koordynację, z kart 3+ korzysta coraz więcej osób, a sam
Program w oczach beneficjentów cieszy się w dalszym ciągu wielkim
uznaniem i przywiązaniem.
4.

Cel programu

Niezmiennym celem Programu jest upowszechnienie kultury i sportu
oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych. Program
przyczynia się także do zacieśniania więzi między dziećmi a rodzicami,
poprzez wspólne i aktywne spędzanie czasu wolnego. Umożliwia także
zakupu produktów i usług po niższych cenach.

5.

Liczba
mieszkańców/podmi
otów korzystających
z programu
Priorytetowe/najważ
niejsze zadania
realizowane w
ramach programu

W 2018 roku po raz pierwszy do programu przystąpiły 153 rodziny,
natomiast 270 rodzin przedłużyło ważność kart.

6.

Wprowadzenie 10% zniżki na bilety do Parku Wodnego Tychy dla
beneficjentów programu 3+ Liczna Rodzina.
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PROGRAM AKTYWNI 60+
L.p

Wyszczególnienie

Informacje

1.
2.

Nazwa programu/obszar:
W oparciu o jaką Uchwałę był
realizowany program :
Opis programu:

Aktywni 60+
Uchwała numer XVII/363/12 z 29 marca 2012 r.

3.

Program „Aktywni60plus” został uchwalony 29 marca 2012r.
na posiedzeniu Rady Miasta Tychy, uchwałą nr XVII/363/12
w sprawie przyjęcia programu z zakresu polityki społecznej.
Program skierowany jest dla
osób powyżej 60 roku życia
zameldowanych na terenie Miasta Tychy. Potwierdzeniem
uczestnictwa w Programie „Aktywni 60 +” jest karta Aktywni 60 plus
umożliwiająca beneficjentom do korzystania ze zniżek w miejskich
instytucjach kultury, sportu oraz współpracujących firmach
prywatnych na terenie miasta Tychy. Aktualnie w programie bierze
udział 100 podmiotów.

4.

Cel programu

Niezmiennym celem programu jest podnoszenie poziomu
aktywności, zarówno tej społecznej, jak i fizycznej osób powyżej 60tego roku życia, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury,
zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osób
starszych. Instrumentami służącymi realizacji niniejszego celu, jest
zestaw zniżek w instytucjach miejskich, jak również
w przedsiębiorstwach prywatnych, działających na terenie miasta
Tychy oraz poza jego obszarem.

5.

Liczba
mieszkańców/podmiotów
korzystających z programu
Priorytetowe/najważniejsze
zadania realizowane w
ramach programu

Aktualnie do programu przystąpiło 9312 beneficjentów.
W okresie sprawozdawczym do Programu dołączyło 1 898
uczestników
 Kontynuacja prowadzenia bezpłatnych zajęć gimnastycznych
ZUMBA oraz SLIM BODY. Ćwiczenia prowadzone były
w profesjonalnych klubach fitness w Tychach: Fit Spot
(I półrocze) oraz w Strefie Fitness (II półrocze).

6.



Podpisanie umowy z Wodnym Parkiem Tychy na zakup usługi
„druga godzina gratis” polegającej na organizacji zajęć
rekreacyjnych dedykowanych dla posiadaczy kart „Aktywni60+”
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PROGRAM ZAPOBIEGANIA CZYNNIKOM RYZYKA RAKA SZYJKI MACICY SZCZEPIENIA
PRZECIW HPV DLA DZIEWCZĄT 12-LETNICH W MIEŚCIE TYCHY
L.p

Wyszczególnienie

Informacje

1.

Nazwa programu/obszar:

2.
3.

W oparciu o jaką Uchwałę był realizowany program:
Opis programu:

4.

Cel programu/ co daje mieszkańcom

Program zapobiegania czynnikom ryzyka
raka szyjki macicy szczepienia przeciw HPV
dla dziewcząt 12-letnich w mieście Tychy
Program zaopiniowany przez Agencję Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Skierowany do dziewczynek, chłopców 12letnich, prawnych opiekunów/rodziców
dzieci. Edukacja dostosowana do odbiorców
obejmuje trzy grupy osób wymienione
wcześniej.
Szczepieniami
obejmujemy
dziewczynki w schemacie III dawkowym.
Program zawiera ponadto konsultacje
lekarskie, usługę pielęgniarską, edukację
ukierunkowaną w dniu szczepienia oraz
kampanię informacyjną.
Zmniejszenie liczby zachorowań na raka
szyjki macicy wywołanych infekcją wirusa
brodawczaka ludzkiego (HPV) w populacji
mieszkanek Miasta Tychy w perspektywie
wieloletniej.

5.

Liczba mieszkańców/podmiotów korzystających z
programu
Priorytetowe/najważniejsze zadania realizowane w
ramach programu

6.

7.

Kwota środków przeznaczonych na program

545 os. (zaplanowano do szczepień) /143
(zaszczepiono)
Program skończyło 139 dziewczynek,
zaszczepionych 3 dawkami. Przeprowadzono
42 prelekcje (spotkania edukacyjne dla
dziewczynek i chłopców, 18 spotkań
edukacyjnych
dla
rodziców/prawnych
opiekunów,
kampanię
informacyjnoedukacyjną.
238 142,50 (zaplanowano)/ 67 671,50
(faktycznie poniesiono)
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PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE DLA OSÓB POWYŻEJ 65
R.Ż.
L.p
1.

Wyszczególnienie
Nazwa programu/obszar:

2.
3.

W oparciu o jaką Uchwałę był realizowany program:
Opis programu:

4.

Cel programu/ co daje mieszkańcom

5.

Liczba mieszkańców/podmiotów korzystających z programu

6.

Priorytetowe/najważniejsze zadania realizowane w ramach
programu (tak żeby się pochwalić)

Informacje
Program
profilaktycznych
szczepień
przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.
w mieście Tychy
Program zaopiniowany przez Agencję Oceny
Technologii
Medycznych
i Taryfikacji.
Skierowany do osób powyżej 65 r.ż.. Program
obejmuje szczepienia ochronne, edukację
ukierunkowaną, usługę lekarską,pielęgniarską
oraz spotkania edukacyjne (4 spotkania
w 2018 r).
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Miasta
Tychy powyżej 65 r.ż. poprzez wprowadzenie
programu
profilaktycznych
szczepień
przeciwko grypie, a co za tym idzie
zapobieganie występowaniu grypy i jej
powikłań.
5000
(zaplanowano)/1375
(faktycznie
skorzystało)
Zaszczepiono 1375 osób powyżej 65r.z. ,
przeprowadzono 4 spotkania edukacyjne dot.
grypy, powikłań pogrypowych i profilaktyki
w tym zakresie.

WSPARCIE POBYTU DZIECI W ŻŁOBKACH NIEPUBLICZNYCH LUB KLUBACH DZIECIĘCYCH
NA TERENIE MIASTA TYCHY
L.p
1.

Wyszczególnienie
Nazwa programu/obszar:

2.

W oparciu o jaką Uchwałę
był realizowany program :

3.

Opis programu:

4.

Cel programu/

5.

Liczba
mieszkańców/podmiotów
korzystających z programu
Priorytetowe/najważniejsz
e zadania realizowane w
ramach programu (tak żeby
się pochwalić)
Kwota środków

6.

7.

Informacje
Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci
w żłobku niepublicznym lub klubie dziecięcym na terenie Miasta Tychy
Uchwała Nr XII/231/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października
2011r. z późn. zm. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
terenie Miasta Tychy
Dofinansowanie zadania jest wyłącznie dla mieszkańców miasta
zameldowanych na pobyt stały w Tychach. Miasto Tychy przekazuje
dotację na realizację przedmiotu umowy w okresie od 2 stycznia
2018r. do 31 grudnia 2018r., tj. 50% kosztów pobytu dziecka w żłobku,
maksymalnie do kwoty 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko, pod
warunkiem uiszczenia pozostałych 50% kosztów przez rodziców.
Wsparcie rodziców będących na urlopie macierzyńskim lub
wychowawczym i pomoc w powrocie na rynek pracy.
Liczba dzieci objętych dotacją: 533
Zwiększenie liczby miejsc w tyskich żłobkach objętych dotacją

2 001 674,02
88

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=456811

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście
Tychy funkcjonują od roku 2016. Zadanie to zostało zlecone miastu do realizacji, jako zadanie
z zakresu administracji rządowej. W roku 2018 udzielono porad prawnych 1611 osobom,
z podziałem na następujące punkty:

Nr

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez:

1
2
3
4
5

adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
organizację pozarządową
organizację pozarządową
organizację pozarządową

liczba
udzielonych
porad
prawnych
537
500
307
216
51
1611

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad z następujących dziedzin prawa:
rodzinnego, alimentacyjnego, pracy, cywilnego, rzeczowego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych,
administracyjnego, karnego, podatkowego, oraz spraw z zakresu rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Pomoc prawna świadczona jest w 5 punktach na terenie miasta. Środki na
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej pochodzą z budżetu państwa. Szczegółowe
informacje dotyczące funkcjonowanie punktów można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej pod adresem: https://bip.umtychy.pl/nieodplatna-pomoc-prawna
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OŚWIATA I KULTURA
REALIZACJA PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY I PUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE
W TYCHACH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
Wyposażenie
w 2018 r.

szkół

w

podręczniki,

materiały

edukacyjne

i

materiały

ćwiczeniowe

W roku 2018 Miejskie Centrum Oświaty w imieniu miasta Tychy pozyskało dotację celową na
wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe
dla
klas
I-VIII
szkół
podstawowych
i
klas
III
gimnazjów
w wysokości 1.215.106,16 zł. Środki te wydano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych dla 10.873 uczniów z 35 szkół (26 publicznych i 9 niepublicznych).
Wyprawka szkolna 2018
Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018
roku – „Wyprawka szkolna” stanowi inną formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym na cele
edukacyjne.
W roku szkolnym 2018/2019 pomocą objęci byli uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego:
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający
do klas III szkoły podstawowej w zakresie zakupu podręczników i/lub materiałów
edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystają z tradycyjnych podręczników,
 uczniowie uczęszczający do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonej w szkole branżowej I stopnia, jak również uczniowie uczęszczający do liceum
lub technikum - słabo widzący, niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością
ruchową w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Łącznie w roku 2018 wsparcia udzielono 95 niepełnosprawnym uczniom tyskich szkół na kwotę 23
308,79 zł.
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
realizowany przez Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Tychach powołany przez
Prezydenta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach. Na realizację w mieście Tychy
w roku 2018 programu „Za życiem” otrzymano dotację w wysokości 202 800 zł
z czego wykorzystano 139 170,00 zł.
W ramach realizacji kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w roku 2018:
- 82 dzieci urodzonych od 2009 r. do 2018 r., posiadających prawomocną opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, skorzystało z godzin dodatkowego wsparcia
specjalistycznego
(psychologa,
terapeuty
integracji
sensorycznych,
logopedy,
rehabilitanta/fizjoterapeuty, surdopedagoga). Łącznie na dodatkowe wsparcie wykorzystano w
2018r. 2288 godzin. Przyznana ilość godzin dodatkowego wsparcia oraz zakres podejmowanych
działań terapeutycznych rozpatrywane były u każdego dziecka indywidualnie, stosownie do potrzeb i
w uzgodnieniu z rodzicami, z zastrzeżeniem nie przekraczania 5 godzin tygodniowo dla jednego
dziecka.


17 dzieci urodzonych w 2010 r., 2014-2015r., 2016 r. i 2018 r., zagrożonych
niepełnosprawnością skorzystało z 31,5 godzin konsultacji ze specjalistami
(rehabilitantem/fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznych, logopedą).
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W 2018 r. realizowano również następujące zadania w ramach działań powołanego przez Prezydenta
Ośrodka wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września
2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczych:
 bieżące udzielanie wsparcia i specjalistycznej informacji rodzicom w trakcie konsultacji
(łącznie w roku 2018 skorzystało z tego 129 rodzin), prowadzenie dokumentacji
konsultowanych dzieci;
 wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej
pomocy,
 wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom na terenie miasta
i w województwie śląskim,
 koordynowanie
korzystania
z
usług
specjalistów,
kontaktowanie
rodziców
ze specjalistami, nadzór nad realizacją godzin terapeutycznych,
 zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach – w tym
dystrybuowanie
ulotki
wydanej
przez
Urząd
Miasta
w
Tychach
w przedszkolach, żłobkach,
 włączanie się w akcje informacyjne dla rodziców prowadzone w przedszkolach tyskich,
 koordynowanie i stałe monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy
w ramach programu „Za Życiem”,
 koordynowanie współpracy z MOPS oraz Szpitalem Wojewódzkim w Tychach.
Kampania „Dlaczego? Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”
Celem kampanii było zwrócenie uwagi na problem samookaleczeń i prób samobójczych wśród
dzieci i młodzieży. Realizowana była od 24.01. 2018 r. do 18.06.2018 r. Organizatorzy kampanii:
Urząd miasta Tychy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna I Miejskie Centrum Oświaty. Działania
podejmowane w ramach kampanii miały pomóc nauczycielom, rodzicom i uczniom w uzyskaniu
niezbędnych informacji mogących zapobiec dramatycznym decyzjom dzieci – zwłaszcza pokazanie
roli rozmowy, wysłuchania, przyjęcia trudnych uczuć dziecka. Działania w ramach Kampanii:
konferencje na otwarcie (przekazanie materiałów dla szkół) i zakończenie kampanii, robocze
spotkania Rady Pedagogicznej w każdej szkole i omówienie przygotowanego przez PPP materiału,
przeprowadzenie 2 lekcji wychowawczych w każdej klasie, zaprezentowanie rodzicom
przygotowanej przez PPP prezentacji, nagranego filmu, podjęcie dyskusji z rodzicami,
co można zrobić, aby takie sytuacje nie zdarzyły się, konkurs dla szkół – uzupełnienie
podejmowanych
działań
o
własne,
ciekawe
pomysły,
odpowiadające na potrzeby szkolnej społeczności.
Podsumowanie statystyczne przeprowadzonej kampanii:










ilość nauczycieli przeszkolonych w ramach kampanii : 1 461
ilość rodziców uczestniczących w kampanii : 8 792
ilość uczniów objętych kampanią w szkole: 11 879
ilość wydrukowanych i rozdanych materiałów:
o 15 000 zakładek z numerami telefonów kryzysowych
o 5 000 ulotek dla nauczycieli A6 z numerami telefonów kryzysowych
o 11 000 ulotek składanych dla rodziców
procent szkół wykonujących działania w ramach kampanii – 100 %
procent szkół, które wzbogaciły kampanię o swoje działania – 75%
procent szkół, które przystąpiły do konkursu w ramach kampanii – 51%
nadal działająca strona kampanii z materiałami www.dlaczego.ppptychy.pl
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"Tyskie Inicjatywy Oświatowe"
Zgodnie z założeniami przyjętymi na rok 2018, środki z funduszu "Tyskie Inicjatywy
Oświatowe" przeznaczone zostały na realizację przez szkoły i przedszkola projektów
z zakresu wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania oraz z zakresu edukacji
żywieniowej. W wyniku przeprowadzonego konkursu w 2018 r. 13 placówek otrzymało środki z tego
funduszu na realizację opracowanych przez siebie projektów:
Projekty z zakresu edukacji żywieniowej:
 Szkoła Podstawowa nr 11 - 12.741,49 zł
 Szkoła Podstawowa nr 17 - 10.675,88 zł
 Szkoła Podstawowa nr 37 - 23.470,50 zł
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - 19.999,87 zł
Projekty z zakresu wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania:
 Przedszkole nr 5 - 17.690,00 zł
 Przedszkole nr 10 - 14.564,00 zł
 Szkoła Podstawowa nr 3 - 14.402,00 zł
 Szkoła Podstawowa nr 7 - 24.830,00 zł
 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 - 14.352,34 zł
 Szkoła Podstawowa nr 36 - 20.276,00 zł
 III Liceum Ogólnokształcące - 14.598,10 zł
 Zespół Szkół nr 2 - 25.000,00 zł
 Zespół Szkół nr 4 - 11.247,00 zł
Na potrzeby zajęć z uczniami, realizowanych w ramach powyższych projektów, zakupiono niezbędne
pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie na łączną kwotę 223.847,18 zł. Zakupiony sprzęt
wykorzystywany będzie przy kontynuacji projektów w kolejnych latach szkolnych.
Projekt edukacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej „Godność Wolność Niepodległość”
Miejskie Centrum Oświaty w imieniu Miasta Tychy w ramach programu konkursowego MEN i
pozyskało wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego przygotowanie
i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości w szkole w formach określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie
edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach
programu wieloletniego „Niepodległa”, określonych szczegółowo we wnioskach szkół (np. wycieczki
edukacyjne o charakterze patriotycznym, wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem
niepodległości, konkursy, koncerty).
W projekcie uczestniczyły:




Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach,
Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach,
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach.

Kwota otrzymanej dotacji MEN: 13 179,46 zł
Kwota wkładu własnego - dofinansowania z budżetu miasta Tychy: 3 509,89 zł.
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Program „Aktywna Tablica”
W 2018 roku Miejskie Centrum Oświaty, podobnie jak w roku 2017, wystąpiło
w imieniu miasta Tychy o przyznanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach Rządowego
programu
rozwijania
szkolnej
infrastruktury
oraz
kompetencji
uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica”.
W ramach tego programu w 2018 roku pozyskano 80 275,52 zł i doposażono siedem szkół
podstawowych na kwotę 100 344,40 zł (w tym 20 068,88 zł wkładu własnego miasta). Szkoły zostały
doposażone z tych środków w: tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym, tablice
interaktywne bez projektora, projektory, monitory dotykowe i głośniki.
Projekty edukacyjne realizowane ze środków zewnętrznych z upoważnienia Prezydenta w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez miasto Tychy:
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia /
klasyfikacja

Okres
realizacji

Wartość
ogólna
(łączne
nakłady)

Cel przedsięwzięcia

1.

"Dobre przedszkole na dobry start –
wyrównywanie szans edukacyjnych
i rozwojowych dzieci z
niepełnosprawnościami w tyskich
przedszkolach" w ramach programu
RPO WSL

Maj 2018
lipiec 2019

410 189

2.

"Rozwijanie metod i strategii w
oparciu o kompetencje kluczowe i
inteligencje wielorakie" Erasmus+

2017
2019

143 179

3.

"Pomóż mi zrozumieć" Erasmus+

2016
2018

90 557

Wzrost motywacji uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia
się, większe wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania,
zwiększenie świadomości kulturowej.

4.

"Ślady Europy" Erasmus+

2016
2019

126 348

Wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk,
w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także
podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie
i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

5.

"Prezentowanie wartości
europejskich oraz aktywności
fizycznej dla poprawy naszego
życia" Erasmus+

2017
2018

71 293

Wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wśród młodzieży
i nauczycieli w zakresie sportu i edukacji

6.

Europejski survival zasada trzech"
Erasmus+ "

2016
2019

117 269

Pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb
zapewniających przetrwanie - powietrze, woda. jedzenie,
schronienie, poprzez wycieczki do kopalń, stacji uzdatniania wody,
muzeów itp.

7.

"Niwelowanie różnic poprzez
muzykę" Erasmus+

2016-2018

104 484

Pokazanie mocy muzyki i innych aspektów kultury jako narzędzi na
zbliżenie się ludzi różnych kultur.

8.

"Film szerokie horyzonty" Erasmus+

2016
2018

107 043

Poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez
analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne
problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe
partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne
wartości życia człowieka.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 4 tyskich przedszkolach
z oddziałami integracyjnymi poprzez poprawę jakości wychowania
przedszkolnego, doposażenie w sprzęt i specjalistyczne pomoce
dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji do pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi nauczycieli. Kwota dofinansowania:
348.660,44 zł
Promowanie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wzmacnianie
statusu nauczycieli
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9.

"Szkoła w nowym wymiarze"
Erasmus+

2017
2019

126 134

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie
umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do
nauczania przedmiotów w języku obcym.

10.

F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka,
Tworzenie" Erasmus+ "

2016
2018

85 758

Stworzenie filmu, którym główny bohater podróżuje przez kraje
partnerskie oraz organizowanie warsztatów na temat produkcji
filmowej i wizyt w miejscach poświęconych mediom.

11.

"Nauczyciel jako twórca
międzynarodowego wymiaru
edukacji w Zespole Szkół nr 4 w
Tychach" w ramach programu PO
WER

2016
2018

165 515

Podniesienie kompetencji językowych porozumiewania się
w języku angielskim, zwiększenie efektywności nauczania języka
niemieckiego dzięki wykorzystaniu nowych metod dydaktycznych.

12.

"Europejska perspektywa w
nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w
Tychach" Erasmus+

2017
2018

48 939

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania języków
obcych, zastosowania technik informatycznych oraz urządzeń
mobilnych w procesie uczenia oraz poznanie stosowanych
w innych krajach strategii marketingu w edukacji.

13.

"Europejski wymiar kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół nr 4
w Tychach" Erasmus+

2017
2019

453 746

Uczniowie i absolwenci odbędą staże oraz praktyki zawodowe
w firmach i przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii oraz Francji oraz
odbędą szkolenie w szkole francuskiej.

14.

"Wiele zawodów - wiele korzyści ze
stażu zagranicznego" w ramach
programu PO WER

2017
2018

368 074

Uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach
we Włoszech. Dodatkowymi celami praktyk są poprawa
kompetencji językowych (język angielski ogólny i zawodowy, język
włoski), kształtowanie postaw społecznych oraz poznawanie
kultury Włoch.

15.

"Europejskie możliwości - nasze
umiejętności" w ramach programu
PO WER

2017
2018

837 700

Uczniowie poprzez odbycie stażu zawodowego w firmach
i przedsiębiorstwach w Portugalii poszerzą swoję wiedzę
i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej,
ponadto będą poznawać kulturę Portugalii oraz poszerzą swoją
znajomość języków obcych.

16.

"Zawód moją pasją - możliwość
zdobycia nowych umiejętności w
największym regionie hotelarskogastronomicznym południowej
Portugalii-Algavre" Erasmus+

2017
2018

274 757

Nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji
personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań,
które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie
i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego,
wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią
zdobycie atrakcyjnej pracy, zapoznanie nauczycieli z innowacyjnymi
technologiami wykorzystywanymi w nowoczesnych hotelach
i restauracjach.

17.

"Wyspy Szczęśliwe drogą do
doskonałości, kariery i osiągnięcia
mistrzostwa zawodowego dla
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
nr 7" Erasmus+

2016
2018

877 365

Nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji
personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań,
które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie
i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego,
wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią
zdobycie atrakcyjnej pracy, zapoznanie nauczycieli z innowacyjnymi
technologiami wykorzystywanymi w nowoczesnych hotelach
i restauracjach.

18.

„Efektywne kształcenie zawodowe
uczniów technikum realną
odpowiedzią na rosnące
wymagania lokalnego rynku pracy”
projekt w ramach RPO WSL

2018
2020

796 162

Celem dwuletniego projektu jest efektywne i skuteczne wejście na
rynek pracy uczniów technikum po zakończeniu procesu nauki
poprzez:
1. wyposażenie ich w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy na podstawie
warsztatów,
kursów, szkoleń i wysokiej jakości dodatkowych staży zawodowych;
2. zwiększenie efektywności kształcenia w wyniku wyposażenia
nauczycieli zawodu w dodatkowe umiejętności i kompetencje
zawodowe;
3. doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w nowoczesny
sprzęt tak aby w jak największym stopniu odzwierciedlały
naturalne warunki pracy.
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Realizacja w roku 2018 Strategii Oświatowej Miasta Tychy 2015 – 2020
Powołany przez Prezydenta Miasta Tychy w 2015 roku zespół ekspertów składający się
z dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Tychach oraz przedstawicieli ówczesnego Miejskiego
Zarządu Oświaty w Tychach (obecnie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach) opracował Strategię
Oświatową Miasta Tychy 2015 – 2020, której realizacja w 2018 roku w Ramach założonych celów
operacyjnych przedstawiała się następująco:
1) Wspieranie innowacyjnych
i placówek oświatowych

rozwiązań

w

pracy

dydaktyczno-wychowawczej

szkół

a) Wdrożono 86 innowacji pedagogicznych (76 w szkołach i 10 w przedszkolach), w tym 27
innowacji wymagających zaangażowania dodatkowych środków JST;
b) 34 placówki wdrożyły nowatorskie metody pracy z uczniem np.: ocenianie kształtujące, a
szkoły i przedszkola zdobyły łącznie 63 certyfikaty potwierdzające stosowanie w/w metod;
c) 12 szkół i 5 przedszkoli uczestniczyło w programach/projektach Centrum Edukacji
Obywatelskiej dotyczących innowacyjności i nowatorskich metod pracy;
d) Zrealizowano 41 projektów partnerskich krajowych, w tym 30 w przedszkolach oraz 33
projekty partnerskie międzynarodowe, z czego 18 w szkołach.
2) Cyfryzacja procesów nauczania
Miasto przystąpiło do drugiej edycji Programu rządowego „Aktywna tablica”. W ramach tego
programu dofinansowanie otrzymało 7 tyskich szkół podstawowych – wartość realizacji w 2018 r.
programu 100 344, 4 zł, w tym otrzymana dotacja 80 275, 52 zł.
3) Wyrównywano szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych i z dysfunkcjami rozwojowymi
a) Zrealizowano kampanię „Obserwuj – diagnozuj – pomagaj” dotyczącą wczesnego wykrywania
dysfunkcji rozwojowych u dzieci;
b) Zwiększono dostęp dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi do specjalistycznej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach - tygodniowa liczba godzin pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach w grudniu 2018 r. wyniosła 390, 5
godziny ( w grudniu 2017 r. było to 108 godzin tygodniowo).
4) Budowa i wdrożenie systemu preorientacji zawodowej uczniów
a) Tematyka preorientacji
zawodowej była realizowana w szkołach podstawowych na
I etapie edukacyjnym głównie w ramach godzin wynikających z podstawy programowej, a na
drugim etapie kształcenia na godzinach wychowawczych oraz w ramach przedmiotu
doradztwo zawodowe (10 rocznie);
b) Promowano działania na rzecz preorientacji zawodowej – artykuły w prasie, informacje na
tyskim portalu oświatowym, na stronach internetowych szkół, profilach fb, np. Projekt „Ludzie
z pasją w naszej szkole” ZSP 4;
c) W szkołach podstawowych zajęciami preorientacji zawodowej objęto 804 uczniów
i zrealizowano 4 innowacje pedagogiczne;
d) Zajęciami grupowymi oraz indywidualnymi z zakresu doradztwa zawodowego objęto uczniów
gimnazjów i liceów ogólnokształcących - zrealizowano 755 godzin doradztwa zawodowego,
w tym 691 w gimnazjach.
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5) Aktywizacja współpracy rodziców ze szkołami i placówkami oświatowymi
W ramach aktywizacji współpracy rodziców ze szkołami i placówkami oświatowymi
w kolejnych szkołach wdrożono dzienniki elektroniczne – w roku szkolnym 2017/2018
w pięciu kolejnych placówkach.
6) Wspieranie talentów i promowanie sukcesów uczniów
Zorganizowano i przeprowadzono III – cią Tyską Galę Najzdolniejszych Uczniów. Odbyła się w dniu
11 października 2018 r. na deskach Teatru Małego. Ponad 120 uczniów odebrało wyróżnienia za
osiągnięcia w nauce, sporcie i sukcesy artystyczne z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Igora
Śmietańskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Tychy Macieja Gramatyki. Podczas Gali nagrody
rzeczowe oraz dyplomy otrzymało 32 stypendystów “Tyskich Orłów” oraz 6 stypendystów “Lidera
Zawodu”. Na scenie pojawili się także beneficjenci stypendiów Prezesa Rady Ministrów, stypendysta
Marszałka Województwa Śląskiego, stypendyści III edycji projektu Śląskie - Inwestujemy w talenty.
Również oni otrzymali upominki i listy gratulacyjne od włodarzy Miasta Tychy. Gratulacje odebrali
także laureaci konkursów przedmiotowych, medaliści mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach
sportu, laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów plastycznych oraz uczniowie, którzy
osiągnęli sukcesy w innych dziedzinach. Organizatorem Gali było Miejskie Centrum Oświaty
w Tychach.
7) Wzmocnienie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego
a) Tyskie publiczne szkoły zawodowe w 2018 r. wydały 1600 informatorów promujących
szkolnictwo zawodowe;
b) 601 uczniów uczestniczyło w wydarzeniach związanych z obchodami „Tyskich Dni
Zawodowców”;
c) Przeprowadzono 20 spotkań uczniów z pracodawcami oraz
29 lekcji otwartych
z przedmiotów zawodowych oraz zajęć praktycznych dla gimnazjalistów (lekcje oraz zajęcia
prowadziły szkoły ponadgimnazjalne).
8) Ukierunkowanie oferty szkolnictwa zawodowego na potrzeby rynku pracy
a) W roku szkolnym 2018/2019 uruchomiono klasy patronackie:
 w Zespole Szkół nr 4 - Technikum nr 3 - klasa kształcąca w zawodzie technik elektryk,
 w Zespole Szkół nr 5 - Technikum nr 4 – klasa kształcąca w zawodzie technik mechanik
(obsługa maszyn CNC),
 w Zespole Szkół nr 6 – Technikum 5 – klasa kształcąca w zawodzie technik pojazdów
samochodowych;
b) Kontynuowano patronaty wcześniej rozpoczęte w Zespole Szkół nr 6: 3M lakiernik – Firma 3M
i Welcome Airport Service – technik eksploatacji portów i terminali;
c) Realizowano innowacje pedagogiczne polegające na nauczaniu dwujęzycznym przedmiotów
zawodowych w Zespole Szkół nr 7 w Tychach:
 „Nowoczesny hotelarz przekracza bariery językowe” ( styczeń – czerwiec 2018)
 „W cukierni po angielsku” (do czerwca 2018)
 „Z językiem za pan brat w przyszłej pracy kucharza i restauratora” ( styczeń – grudzień
2018).
9) Optymalizacja procesów zarządzania oświatą
a) Zorganizowano i zrealizowano w 2018 r. szkolenia dla kadry kierowniczej tyskiej oświaty oraz
pracowników administracji z zakresu:
 Dokumentowanie wyników pracy nauczycieli do formułowania oceny pracy;
 Regulamin oceny pracy nauczyciela + zmiany w Karcie Nauczyciela w 2018;
 Ocena i regulamin oceny pracy nauczyciela;
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Ocena pracy i awans nauczyciela;
Kadry w oświacie - 2 dniowy kurs dla pracowników administracji;
Ruch kadrowy w roku szkolnym 2018/19;
Zmiany w Karcie Nauczyciela od stycznia 2018 (2 grupy);
Bycie publiczne w praktyce czyli mocny głos, perswazyjna prezentacja i skuteczna
komunikacja;

b) W celu usprawnienia komunikacji oraz w związku z przepisami UODO – w 2018 r. założono
wszystkim publicznym placówkom oświatowym standaryzowane służbowe adresy mailowe
oraz standaryzowane adresy mailowe dyrektorów szkół i placówek;
c) Uruchomiono i wdrożono elektroniczny system ankietowania i zbierania danych ANKA. System
jest efektywnie wykorzystywany - w roku 2018 za pomocą tego systemu w 54 opracowanych
ankietach zebrano różne dane ze szkół i placówek.

Wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowań administracyjnych.
Wydane przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach w 2018 r. decyzje administracyjne:
Miejskie Centrum Oświaty z upoważnienia Prezydenta w 2018 r. wydało decyzje administracyjne:







o wykreśleniu szkół niepublicznych z ewidencji – wydano 12 decyzji (Załącznik nr 1)
o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej – wydano 1 decyzję (Załącznik nr
1)
zmieniające wcześniej podjęte decyzje, a dot. dodania nauczanego zawodu – wydano 5
decyzji (Załącznik nr 1)
o przyznaniu uczniom z rodzin o niskim dochodzie stypendium szkolnego – wydano 353
decyzje
o przyznaniu zasiłków szkolnych uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej ze
względu na zdarzenie losowe – wydano 19 decyzji
o
przyznaniu
pracodawcom
młodocianych
pracowników
dofinansowania
za wyszkolenie i praktyczne przygotowanie uczniów kształcących się w danym zawodzie –
wydano 40 decyzji.

Prowadzenie postępowań administracyjnych (Załącznik nr 1): w sprawie określenia dotacji pobranej
w nadmiernej wysokości z budżetu miasta Tychy na prowadzenie szkoły/przedszkola oraz dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w poszczególnych latach objętych postepowaniami:
o postępowania zakończone wydaniem decyzji administracyjnej – 6 postępowań
o postępowania w toku – 3 postepowania
Wykonywanie innych zadań własnych gminy i powiatu w obszarze oświaty
1) Rekrutacja dzieci/uczniów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, szkół podstawowych
i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych:
 wykonanie w drodze zarządzenia Prezydenta zadania ustawowego określenia terminów
przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych do prowadzonych przez Miasto Tychy szkół
podstawowych na rok szkolny 2018/2019, w tym terminów składania dokumentów
(Załącznik nr 2);
 przeprowadzenie postępowań rekrutacyjnych do poszczególnych typów placówek
oświatowych wspomaganych systemem elektronicznym:
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Lp.

Rekrutacja do oddziałów
przedszkolnych/klas:

Liczba
placówek

Liczba
zrekrutowanych
dzieci/uczniów

Liczba
uruchomionych
grup/oddziałów

1.

oddziałów przedszkolnych w
przedszkolach
i szkołach podstawowych, w tym w
placówkach niepublicznych wybranych
w procedurze konkursowej
pierwszych szkół podstawowych
czwartych szkoły podstawowej w
sportowej i szkół podstawowych
powstałych z przekształcenia
gimnazjów
siódmych dwujęzycznych szkół
podstawowych
licea ogólnokształcące
technika
szkoły branżowe I st. w tym specj.

27

3391

150

23
3

1125
158

58
8

3

65

3

4
6
5

453
371
91

16
13
4

2.
3.

4.
5.
6.
7.


zawarcie w lutym 2018 r. przez
Prezydenta miasta Tychy porozumienia
z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. i pracodawcą OPEL Manufacturing Poland Sp.
z o.o. , na mocy którego we wrześniu 2018 r. powstały klasy patronackie: w Technikum nr 3
w Zespole Szkół nr 4 - klasa kształcąca w zawodzie technik elektryk- 0,5 oddziału, w Technikum
nr 4 w Zespole Szkół nr 5 - - klasa kształcąca w zawodzie technik mechanik (obsługa maszyn
CNC) - 0,5 oddziału, w Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 6 - klasa kształcąca w zawodzie
technik pojazdów samochodowych- 1 oddział.

2)

Ustalenie w drodze zarządzenia Prezydenta planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez miasto Tychy i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za
kształcenie tych nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku
(Załącznik nr 2);

3)

Ustalenie terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy w roku szkolnym 2017/2018
(Załącznik nr 2);

4)

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli
i placówek oświatowych, w tym powołanie komisji konkursowych oraz ostatecznie powierzenie
stanowisk dyrektora po rozstrzygniętych konkursach – w 2018 r. ogłoszono, przeprowadzono
i rozstrzygnięto 10
konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i pozostałych
placówek oświatowych (Załącznik nr 2);

5)

Ogłoszenie i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
„ Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy,
możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania
z wychowania przedszkolnego na zasadach
określonych
dla publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Tychy, w tym powołanie komisji konkursowych – przeprowadzono
2 postępowania konkursowe (Załącznik nr 2);

6)

Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego oraz przeprowadzenie egzaminów na ww. awans zawodowy –
w 2018 r. powołano 10 komisji egzaminacyjnych i przeprowadzono z wynikiem pozytywnym 10
egzaminów (Załącznik nr 2);
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7)

Wsparcie materialne na cele edukacyjne uczniów w trudnej sytuacji materialnej
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
Zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale 8a ustawy o systemie oświaty (DZ.U.
z 2018 poz. 1457 z późn. zm.) uczniom, spełniającym te kryteria przysługuje prawo do pomocy
materialnej ze środków z budżetu państwa (80%) i budżetu jednostki samorządu terytorialnego
(20%), przyznawanej w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Tego typu świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym jakie mogą być przyznawane uczniom szczegółowo
są opisane w ww. rozdziale ustawy o systemie oświaty.
W roku 2018 wydano 353 decyzji w sprawie stypendium szkolnego. W całym roku cofnięto
stypendium szkolne 7 uczniom (5 uczniom - ze względu na przekroczenie kryterium
dochodowego, 2 uczniów zmieniło miejsce zamieszkania). Na podstawie pozytywnych decyzji
i złożonych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele
edukacyjne
wypłacono
stypendia
szkolne
stanowiące refundację tych wydatków o wartości przedstawionej w tabeli.
Liczba i wartość wypłaconych w roku 2018 stypendiów szkolnych.
Liczba uczniów
Kwota wypłaconego stypendium
Łącznie wypłacono w roku 2018
311
226 408,64 zł
Źródło: Dane MCO

Uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego
(np. zgon żywiciela rodziny, nagła ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski
żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) można przyznać zasiłek szkolny na podstawie wniosku
złożonego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od momentu zaistnienia zdarzenia. W roku
2018, na podstawie pozytywnych decyzji, 19 uczniom wypłacono jednorazowe zasiłki szkolne
w wysokości 620 zł .
Liczba i wartość wypłaconych w roku 2018 zasiłków szkolnych.
Liczba uczniów
Przyznana kwota zasiłku
Łącznie wypłacono w roku 2018
19
11 780,00 zł
Źródło: Dane MCO

8)

Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów



Stypendium Miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

Stypendium Miasta Tychy pn.: „Tyskie Orły” jest jedną z form wspierania przez miasto Tychy
zainteresowań i uzdolnień uczniów. Stypendium to wypłacane jest co miesiąc przez okres 10
miesięcy najlepszym uczniom zamieszkującym i uczęszczającym do szkół na terenie miasta Tychy (w
przypadku stypendium za osiągnięcia artystyczne lub sportowe nie ma wymogu uczęszczania do
tyskiej szkoły), za znaczące osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku szkolnym (2017/2018), będące
wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mającym znaczące
osiągnięcia sportowe.
W roku 2018 wypłacono stypendium „Tyskie Orły”:
o przyznane we wrześniu 2017 roku na okres roku szkolnego 2017/2018 dla 32 uczniów w
kwocie po 500,00 zł miesięcznie - w okresie od stycznia 2018 roku do czerwca 2018 roku na
kwotę 96 000,00 zł;
o przyznane we wrześniu 2018 roku na okres roku szkolnego 2018/2019 dla 32 uczniów w
kwocie po 500,00 zł miesięcznie – w okresie od września 2018 roku do grudnia 2018 roku na
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kwotę 64 000,00 zł (wzór wniosku o przyznanie stypendium oraz skład komisji stypendialnej
do oceny tych wniosków określił Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia – Załącznik nr 2).
Łączna kwota wypłaconych w roku 2018 stypendiów pn. „Tyskie Orły” wyniosła 160 000 zł.
 Stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”
Stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu” jest przyznawane uczniom szkół prowadzących
kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie.
W roku 2018 wypłacono stypendia „Lider zawodu” :
o przyznane we wrześniu 2017 r. na okres roku szkolnego 2017/2018 dla
2 uczniów w kwocie 500,00 zł – w okresie od stycznia 2018 do czerwca 2018 r. na kwotę
6 000, 00 zł
o przyznane we wrześniu 2018 r. na okres roku szkolnego 2018/2019 dla
6 uczniów w kwocie 500,00 zł – w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r. na kwotę
12 000 z ł(wzór wniosku o przyznanie stypendium oraz skład komisji stypendialnej do oceny
tych wniosków określił Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia – Załącznik nr 2).
Łączna kwota wypłaconych stypendiów „Lider zawodu” w 2018 r. wyniosła 18 000 zł.
9) Dowóz uczniów/dzieci
Jako organ prowadzący Miasto Tychy zobowiązane jest przepisami ustawowymi
tak zorganizować sieć publicznych szkół, aby wszystkie dzieci zamieszkujące na terenie naszego
miasta miały możliwość spełniania obowiązku szkolnego w placówkach, których odległość od ich
miejsca zamieszkania nie przekraczała odpowiednio 3 km - w przypadku klas I-IV szkół
podstawowych i 4 km – w przypadku klas V-VIII szkół podstawowych. Od 1 stycznia 2018 r.
obowiązują darmowe przejazdy dla uczniów szkół podstawowych (którzy ukończyli 7 rok życia)
oraz gimnazjów mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących
w skład tyskiego porozumienia międzygminnego a także KZK GOP Katowice i MZKP Tarnowskie
Góry Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 4 oraz art. 32 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe obowiązkiem
organu prowadzącego jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom oraz dzieciom pięcioletnim i
sześcioletnim realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu odpowiednio do najbliższego przedszkola, oddziału
przedszkolnego, szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły
ponadpodstawowej. Poniższa tabela przedstawia w jakiej formie i ilości to ustawowe zadanie,
było realizowane w roku 2018.
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Dowóz dzieci i młodzieży do szkół finansowany przez JST w roku 2018.
Rodzaj finansowania dowozu

Miejsce dowozu

Liczba
dzieci
objętych
dowozem

Dowóz gimbusem - przewoźnik

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

25

Zwrot kosztów dowozu
dzieci/uczniów
niepełnosprawnych
realizowanego przez rodziców
własnym samochodem

Na terenie miasta Tychy, w tym do placówki:
 Zespół Szkół Specjalnych nr 8: 15 ucz.
 Przedszkole nr 6: 1 dz.
 Przedszkole nr 8 z OI: 1 dz.
 Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi:
4 dzieci
 Przedszkolne nr 29 z OI: 1 dz.
 Niepubliczne przedszkole „Bajkolandia”: 3 dzieci
 TPP „Zaczarowany Ogród”: 1 dziecko
 Specjalny Punkt Przedszkolny: 1 dziecko.
 OREW: 1 ucz.
 Szkoła Podstawowa nr 5 z OI i: 7 ucz.
 Szkoła Podstawowa nr 1: 3 ucz.
 Szkoła Podstawowa nr 10: 1 ucz.
 Szkoła Podstawowa nr 14 z OD: 1 ucz.
 Szkoła Podstawowa nr 17: 1 ucz.
 Szkoła Podstawowa nr 22 z OI: 1 ucz.
 Szkoła Podstawowa nr 24 w ZSP4 : 4 ucz.
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Okno”: 6 ucz.
 Szkoła Podstawowa nr 35: 1 ucz.
 SP 40 w Zespole Szkół nr 9: 11 ucz.
Poza granice miasta Tychy:
- Kraków: 1 ucz.
- GSP Bojszowy: 2 ucz.
- SP Nasza Szkoła Katowice: 1 ucz.
Tychy, Katowice, Dąbrowa Górnicza, w tym:

Tychy: 38 ucz.

Katowice: 7 ucz.

Dąbrowa Górnicza: 1 ucz.

64

Dowóz uczniów
niepełnosprawnych przez firmę
przewozową na podstawie
umowy z przewoźnikiem

Ogółem liczba dzieci objętych dowozem w roku 2018

4

46

139

Źródło: Dane MCO

10) Zielone szkoły - Uzyskanie dofinansowania do wyjazdów śródrocznych uczniów klas III (tzw.
„Zielone
szkoły”)
w
ramach
„Profilaktyki
zdrowotnej
dzieci
realizowanej
w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018” do miejscowości czystych
ekologicznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Uczniowie czterech tyskich szkół podstawowych realizowali wyjazdy w okresie
od 13.05.2018r. do 18.06.2018 r. WFOŚiGW dofinansował wyjazd dla 125 uczniów, w tym dla
109 uczniów w kwocie po 170,00 zł, oraz dla 16 uczniów w kwocie
po 400,00 zł. Łącznie w roku 2018 uzyskano dofinansowanie WFOŚiGW w kwocie 24 930,00 zł.
11) Kierowanie do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad
kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym nieletni, wobec którego sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zwanym dalej „ośrodkiem”, kierowany jest do
ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, zwany dalej „ORE”, przez starostę
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca
zamieszkania - starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego.
W 2018 roku na skutek wydanych postanowień Sądu Rejonowego w Tychach
do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych skierowanych zostało 22 nieletnich,
z czego 15 przebywa w wyznaczonych przez ORE placówkach.
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Przygotowanie i wdrożenie zmian w funkcjonowaniu tyskiej sieci szkół wprowadzonych
reorganizacją systemu oświaty - ocena działań Miejskiego Centrum Oświaty w tym zakresie
poddanych kontroli Najwyższej Izby Kontroli
W miesiącach listopad - grudzień 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura
w Katowicach przeprowadziła w mieście Tychy kontrolę P/12/027 – Zmiany w systemie oświaty.
Jednostką kontrolowaną był Urząd Miasta Tychy, a informacji udzielało zgodnie z kompetencjami i
zakresem zadań Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, jako jednostka organizacyjna miasta.
Zakres przedmiotowy kontroli:
 Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa na terenie gminy.
 Wdrożenie zmian w systemie oświaty na terenie gminy.
 Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty.
Okres objęty kontrolą:
Lata 2016-2018 (do czasu zakończenia kontroli oraz ewentualnie okres wcześniejszy, jeżeli
będzie miał wpływ na kontrolowaną działalność).
Zgodnie z Wystąpieniem Pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Katowicach z dnia
14 stycznia 2019 r. ocena ogólna kontrolowanej działalności:
Ocena z kontroli:
OCENA OGÓLNA: Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania gminy Miasto Tychy
w zakresie
wdrożenia,
z
początkiem
roku
szkolnego
2017/2018,
zmian
w funkcjonowaniu gminnej sieci szkół, wprowadzonych reorganizacją systemu oświaty.
Uzasadnienie oceny ogólnej.
Gmina Tychy prawidłowo i skutecznie dokonała zmian w funkcjonowaniu sieci szkół
na swoim terenie wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wymagane
zadania, nałożone na samorząd gminny przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym trybem i w wymaganym terminie. W sposób
prawidłowy i skuteczny dokonano zmian warunków lokalowych i organizacyjnych w podległych
placówkach oświatowych wynikających z reorganizacji i nie uległy one pogorszeniu. Zapewniono
właściwe warunki lokalowe kształcenia uczniów, po zmianach organizacyjnych wprowadzonych
z dniem 1 września 2017 r. Gmina prowadziła adekwatną współpracę z instytucjami
odpowiedzialnymi ma rzecz prawidłowego i efektywnego wdrożenia zmian w funkcjonowaniu
gminnej sieci szkół i placówek oświatowych. Gmina zapewniła wszystkim uprawnionym uczniom
transport do szkól lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Realizowana przez
gminę polityka kadrowa, wprowadzona w związku z wdrażanymi zmianami, pociągnęła za sobą
zwolnienie siedmiu nauczycieli, co skutkowało wypłatą odpraw w wysokości 104,1 tys. zł i dwóch
pracowników niebędących nauczycielami. Gmina poprawnie gospodarowała środkami budżetowymi
kierowanymi na zadania oświatowe, realizując założenia reorganizacji sieci szkół na swoim terenie,
co wiązało się z poniesieniem wydatków w wysokości 1.240.8 tys. zł, przy korzystaniu ze wsparcia ze
środków rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 271,4 tys. zł. Organ prowadzący prawidłowo
informował społeczności szkolne o planach i etapach wprowadzanych zmian, m.in. poprzez
organizowanie spotkań z dyrektorami szkół i rodzicami uczniów oraz zamieszczanie na stronach
internetowych informacji dotyczących zmian w systemie oświaty. …”
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Szczególnie warto podkreślić fakt, że wszystkie oceny cząstkowe prowadzonej przez NIK kontroli
również są pozytywne. I tak:
1. Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa na terenie gminy.
OCENA CZĄSTKOWA: pozytywna
NIK ocenia pozytywnie działania Szkoły przygotowujące do wdrożenia niezbędnych zmian
w systemie oświaty.
2. Wdrożenie zmian w gminnej sieci szkół.
OCENA CZĄSTKOWA: pozytywna
NIK ocenia pozytywnie wdrożenie przez Miasto Tychy zmian w gminnej sieci szkół.
3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty.
OCENA CZĄSTKOWA: Pozytywna
NIK ocenia pozytywnie współpracę Miasta Tychy z instytucjami przy wprowadzaniu zmian
w systemie oświaty.
W żadnym z kontrolowanych zakresów NIK nie stwierdził nieprawidłowości.
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Wydane decyzje administracyjne, prowadzone postępowania, sprawność postępowania
administracyjnego w 2018 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Decyzje o wykreśleniu
Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS
Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS
Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki COSINUS
Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości COSINUS
Niepubliczne Przedszkole „Baby - Vip”
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ
Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tychach
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w Tychach
Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja
Decyzje zmieniająca
Szkoła Medyczna TEB EDUKACJA - dodanie zawodu
Studium Medyczne TEB EDUKACJA w Tychach - dodanie zawodu
Policealna Szkoła Centrum Edukacji SIÓDEMKA - dodanie zawodów
Policealna Szkoła „Tyskie Szkoły” - dodanie zawodów
Szkoła Medyczna TEB EDUKACJA - dodanie zawodu
Decyzja o nadaniu uprawnień szkoły publicznej
Szkoła Branżowa I stopnia „Żak” w Tychach
Zaświadczenia o wpisie do ewidencji
Tęczowe Przedszkole
CUKIERECZEK Niepubliczne Przedszkole
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJOGO
Szkoła Branżowa I stopnia „Żak” w Tychach
Przedszkole Niepubliczne „OKIDOKI” z oddziałami integracyjnymi
Postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. za rok 2015
Roman Drozd za rok 2012
Cosinus Sp. z o.o. za rok 2010

1.
2.

Angelika Cysewska-Kubala za rok 2011
Sylwia Bulczyńska-Szwab za rok 2013
Angelika Malcharek-Kajdasz za rok 2015 i 2016
Postępowanie administracyjne w toku
Sylwia Bulczyńska-Szwab za rok 2011
Agnieszka Włochowicz-Kucharczy za rok 2015

3.

Agnieszka Włochowicz-Kucharczy za rok 2016
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MUZEUM MIEJSKIE W TYCHACH
Działania podjęte przez Muzeum Miejskie w Tychach (dalej: MMT) w 2018 roku obrazują
koncepcję muzeum jako instytucji działającej wielopłaszczyznowo i dynamicznie, realizującej
założony plan zarówno w działaniach cyklicznych na większą skalę, jak i tych jednorazowych
i mniejszych. Instytucji, która orientuje swoje działania dośrodkowo – dbając o zbiory, ich
zdobywanie, opracowanie, katalogowanie, ekspozycję i
odbiór, a także odśrodkowo –
zaangażowaną w działania miejskie, realizującą swoje cele w przestrzeni Tychów i widoczną w tym
mieście.
Pierwszym aspektem takiego ujęcia muzeum jest i obecność w najbliższej przestrzeni,
i aktywność o ogólnopolskim zasięgu. Zrealizowano zatem projekty narodowe, regionalne, miejskie,
śródmiejskie, osiedlowe, „podwórkowe”, jak i te związane z samą instytucją MMT. Do
najważniejszych działań ponadlokalnych należy włączenie w obchody setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Muzeum zrealizowało społeczno-historyczny projekt „Pocztówki
z podróży”, którego celem było: zebranie dokumentów życia codziennego tyszan – zdjęć z okresu
1918-2018 (sto lat niepodległości) – ekspozycja i opis ich, wpisanie historii miasta w szerszy kontekst
zmian społecznych i ustrojowych, a także budowanie poczucia wspólnoty i przynależności wśród
mieszkańców miasta. Dodatkowym rezultatem było rozpowszechnianie wiedzy o urbanistyce,
architekturze i topografii Tychów. Wśród działań dzielnicowych na uwagę zasługuje kontynuacja
Programu Rewitalizacji Miasta Tychy, w ramach którego MMT realizuje cykl potańcówek na osiedlu
A, na stałe wpisujących się w lokalną mapę wydarzeń.
Jednym z priorytetów odnowionej koncepcji MMT jest potraktowanie muzeum jako
narzędzia komunikacji społecznej i włączenie go w dialog z miastem i narrację o mieście. Realizacją
tej idei był projekt „Mo/azaika. Śladami tyskiego street artu”, a więc wielostopniowy cykl
zogniskowany wokół tyskich mozaik i sztuki ulicznej jako ich kontynuacji. Podczas projektu grupa
dzieci, moderowana przez edukatorkę muzeum – Annę Kurę, najpierw wzbogacała swoją wiedzę
teoretyczną w temacie sztuki ulicznej poprzez prelekcje i wycieczki miejskie, a następnie
zinterpretowała poznane mozaiki i murale, tworząc rodzaj gry miejskiej (Quest), szlak tyskiej mozaiki
oraz mural inspirowany poznaną twórczością. Projekt „Mo/azaiki” może posłużyć jako przykład
działania MMT, jako instytucji łączącej przeszłość miasta z teraźniejszością: punktem wyjścia były
zastane realizacje w przestrzeni miasta, proces polegał na ich skatalogowaniu i analizie, efektem
końcowym natomiast była nowa realizacja sztuki miejskiej (mural, interakcja). Stworzenie projektu
w jego obecnej formie nie byłoby możliwe, gdyby nie powstały w 2018 roku Dział Edukacji, w którym
działają profesjonalne edukatorki, zasilając MMT swoją wiedzą i umiejętnościami.
Kontynuacją zaangażowania MMT w dzisiejsze Tychy jest lokalne profilowanie muzeum
i orientowaniem go na tematy związane z architekturą i urbanistyką poprzez m.in. rozpoczęcie prac
nad scenariuszami wystaw stałych w nowej siedzibie oraz prac koncepcyjnych nad obecnością
muzeum w nowej siedzibie.
Wśród działań mniej widocznych, ale równie istotnych i mających dać owoce w najbliższych
latach jest chociażby przetłumaczenie z niemieckiego bezcennej kroniki szkoły
w Paprocanach. Prace nad tym dokumentem wymagały zaangażowania nie tylko profesjonalistów
(tłumacza, redaktora), ale także tyskiej społeczności (przedstawiciele szkoły, lokalni konsultanci).
Dokument ten, odzyskany, przetłumaczony i opracowany, będzie kanwą kolejnych działań o
charakterze historyczno-społecznych. Wśród podobnych działań „u podstaw” znajduje się także
rozpoczęcie prac nad dwuletnim projektem digitalizacyjnym, którego efektem będzie wirtualna,
fotograficzna mapa Tychów.
Poniżej zamieszczono sprawozdanie z działalności MMT w roku 2018, na którą składają się
wystawy, wydarzenia, cykle edukacyjne, warsztaty oraz działalność kolekcjonerska, naukowa i
badawcza.
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ZBIORY
Łącznie w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 zbiory powiększyły się o 482 nowych jednostek
zapisanych jako 380 pozycje inwentarzowe, w tym:







Dział Historii Miasta – 128 (w tym 125 darów) nowych jednostek zapisanych jako 80 pozycji
inwentarzowych o łącznej wartości 3992,00 zł
Dział Sztuki – 48 (w tym 43 darów) nowych jednostek zapisanych jako 46 pozycji
inwentarzowych o łącznej wartości 59 400,00 zł
Dział Fotografii – 178 (w tym 57 dary) nowe jednostki zapisane jako 142 pozycji
inwentarzowych o łącznej wartości 6465,50 zł
Dział Etnologii:
- Sekcja Kultury Życia Codziennego – 49 (w tym 47 darów) nowych jednostek zapisanych jako
49 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 2665,00 zł
- Sekcja Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej: 74 (w tym 74 dary) nowych
jednostek zapisanych jako 49 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 2883,00 zł
Tyska Galeria Sportu: 79 (w tym 63 dary) nowe jednostki zapisane jako 79 pozycji
inwentarzowych o łącznej wartości 3373,00 zł

Łączny stan zbiorów na 31.12.2018 r. to 16931
inwentarzowych o łącznej wartości 850 164,77 zł.

jednostek zapisanych jako 7622 pozycji

Frekwencja
Łącznie frekwencja we wszystkich obiektach od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku – 15 354
zwiedzających.
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W minionym roku MCK w Tychach zorganizowało wydarzenia, które w miejskim kalendarzu
kulturalnym funkcjonują już od wielu lat:
1) XI Tyski Festiwal Monodramu MoTyF (14-18.03.2018), w ramach którego spektakle mistrzowskie
zaprezentowali: Wojciech Pszoniak, Ewa Błaszczyk oraz prof. Anna Kramarczyk z Akademii
Teatralnej w Krakowie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, zaprezentowanych zostało 13
spektakli konkursowych.
2) Zaprojektowany wokół twórczości Wojciecha Młynarskiego IV Tyski Festiwal Słowa LOGOS FEST
(16-20.05.2018), w ramach którego wystąpili m.in.: Krystyna Janda, Zbigniew Zamachowski czy
Andrzej Poniedzielski. W tradycyjnej już festiwalowej produkcji, koncercie Twarz wróćmy słowu.
Absolutnie! u boku Renaty Przemyk wystąpili tyscy artyści: Klaudia Walencik, Ewa Buczkowska,
Krzysztof Kulbicki oraz muzycy AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy.
3) XXXIV Festiwal Szantowy PORT PIEŚNI PRACY (17-19.08.2018) realizowany pod opieką
artystyczną zespołu Perły i Łotry, na zaproszenie którego, obok absolutnej czołówki polskich
zespołów szantowych, wystąpił zespół The Pyrates z Holandii.
4) V edycja festiwalu ROCK NA PLAŻY (01.09.2018), w ramach którego obok zespołów CREE i DŻEM
wystąpili
muzycy
zespołu
TSA
oraz
młodzieżowe
kapele
walczące
o nagrodę Prezydenta Miasta Tychy, festiwal odwiedziło ponad dwadzieścia tysięcy fanów bluesa
z całego kraju;
5) Śląska Jesień Gitarowa (21-27.10.2018) – na potrzeby festiwalu skomponowane zostały dwa
koncerty gitarowe przez Marka Pasiecznego oraz Clarice Assad. Oboje kompozytorzy inspirowali
się muzyką polską ostatniego wieku, a prawykonania tych kompozycji miały miejsce podczas
koncertu inaugurującego XVII Śląską Jesień Gitarową w Mediatece XXI wieku w Tychach.
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Warto dodać, że ubiegłoroczny Międzynarodowy Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkurs
Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Festiwal odznaczał się dużą różnorodnością repertuarową, dzięki czemu zaprezentowane
zostały najbardziej wartościowe współczesne nurty światowej gitarystyki klasycznej, jazzowej,
rockowej. Podczas dziewięciu koncertów odbywających się w NOSPR w Katowicach oraz
w Mediatece XXI wieku w Tychach, wystąpiło łącznie 70 najwybitniejszych artystów światowego
formatu z Polski (Marcin Dylla, Marek Pasieczny, Łukasz Kuropaczewski), ze świata (m.in. z: Brazylii,
Francji, Norwegii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Włoch czy Izraela) oraz aż 3 orkiestry
(Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy,
Orkiestra Historyczna {Oh!} ), prezentując szerokie spektrum gatunków muzyki gitarowej zarówno
obsadowo jak i stylistycznie.
Atrakcyjność repertuaru oraz zaproszonych artystów znalazła odzwierciedlenie w dużym
zainteresowaniu publiczności - wszystkie koncerty odbywały się przy pełnej widowni.
Integralną częścią Festiwalu jest Konkursu Gitarowy im. J.E. Jurkowskiego dla młodych
gitarzystów (poniżej 30. roku życia). W dniach 22-24.10.2018 w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach
odbywały się przesłuchania konkursowe II etapu Konkursu, w których wzięło udział 21 młodych
gitarzystów z Polski, Serbii, Tajwanu, Bośni i Hercegowiny, Włoch, Czech, Portugalii, Ukrainy, Węgier i
Szwajcarii. Trzeci, finałowy etap konkursu, w którym sześcioro finalistów wykonywało koncert na
gitarę z orkiestrą (z towarzyszeniem AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy) odbył się 27
października w Mediatece XXI wieku w Tychach.
Międzynarodowe Jury Konkursu w składzie: Marcin Dylla (Polska), Beata Huang (Polska),
Jozsef Eotvos (Węgry), Martin Krajco (Słowacja), Thomas Offermann (Niemcy), Petr Saidl (Czechy),
Marek Pasieczny (Polska), David Pavlotis (Węgry), Marek Nosal (Polska) podjęło decyzję o przyznaniu
I nagrody reprezentantowi Tajwanu Chiawei Linowi, II nagrody – reprezentantowi Polski Andrzejowi
Grygierowi, III nagrodę otrzymała reprezentantka Włoch Carlotta Dalia.
Warto nadmienić, że tegoroczny konkurs gitarowy im. J.E. Jurkowskiego, który
każdorazowo promuje młode talenty z całego świata, odznaczył się bardzo wysokim i wyrównanym
poziomem uczestników, co wielokrotnie podkreślali jurorzy konkursu.
25 października w sali konferencyjnej Hotelu Tychy odbyła się otwarta sesja naukowoartystyczna „Gitara w Polsce wczoraj – dziś – jutro”, podczas której swoje wykłady wygłosili: prof. dr
hab. Jerzy Nalepka (AM im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi), prof. dr hab. Wanda Palacz (AM
im. K. Szymanowskiego w Katowicach), prof. dr hab. Piotr Zaleski (AM im. K. Lipińskiego we
Wrocławiu), dr hab. Marek Nosal (AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach), dr Monika DżułaRadkiewiecz (AM im. S. Moniuszki w Gdańsku), dr Krzysztof Komarnicki (muzykolog i gitarzysta), mgr
Zbigniew Dubiella (gitarzysta i pedagog), mgr Wojciech Gurgul (gitarzysta i pedagog).
W ramach festiwalu 26 października w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach odbyły się
także otwarte lekcje mistrzowskie prowadzone przez członków Jury Konkursu Gitarowego, w których
łącznie wzięło udział 120 osób, oraz warsztaty wokalne z Clarice Assad przeznaczone dla uczniów
szkoły muzycznej, w której udział wzięło 60 uczniów z klas szkoły podstawowej.
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Rok 2018 był dla nas rokiem, w którym kontynuowaliśmy program „Biblioteka Aktywnego
Seniora”, „Polska Cyfrowa Równych Szans”, „Do Biblioteki po zdrowie”, „Świat na wyciągnięcie ręki”,
„Tury Kultury”, Dyskusyjny Klub Książki, „Bajkotekę” dla dzieci, darmowe wyświetlanie bajek, „Sztukę
X Muzy” – darmowe wyświetlanie filmów dla dorosłych użytkowników, „Bajkoopowiadacz”
w bibliotece, bezpłatnego kursu języka migowego, przedstawienia dla dzieci „Pacynki w akcji”.
Zapewniliśmy mieszkańcom dostęp do platformy IBUK (ponad 2500 tytułów), Academica oraz
programu prawnego LEX Sigma. Kontynuowaliśmy usługę w – wypożyczanie weekendowe i nocne
(wypożyczamy z czytelni wyselekcjonowane książki i prasę na weekend lub na noc) oraz usługę
związaną z wypożyczaniem filmów na DVD oraz bajek dla dzieci.
Największym i najbardziej skomplikowanym dokonaniem 2018 roku było uruchomienie
kolejnej placówki MBP w systemie RFID - filia nr 3 ul. Batorego 9 oraz uruchomienie komputerowej
obsługi na kodach kreskowych pozostałych placówek filii nr 2, filii nr 5, filii nr 12 i filii nr 13.
Kolejnym dużym zadaniem było przygotowanie procedury przetargowej na wymianę
wyposażenia, wykonanie lady bibliotecznej oraz na kompleksowy remont filii nr 11 przy
ul. Kopernika 3 (zrealizowano przy pomocy i wsparciu Wydziału Zamówień Publicznych UM Tychy)
i kosztorys inwestorski na planowany remont w 2019 roku na filię nr 5 przy
ul. Dąbrowskiego 5
Opracowano i wprowadzono nowe dokumenty związane z organizacją MBP Tychy
(Regulamin pracy MBP Tychy, Regulamin wynagradzania, Regulamin ZFŚS pracowników). Dzięki
współpracy z Fundacją CIS odmalowaliśmy filię nr 1 na Placu św. Anny, filię nr 18 na
ul. Konfederatów Barskich po wymianie okien i drzwi.









Ponadto:
Biblioteka prowadziła różnorodną działalność popularyzującą czytelnictwo – 4.129 imprez i zajęć
dla 133.286 uczestników i zwiedzających,
Niedziela z książką na Placu Baczyńskiego w Tychach – 26 sierpnia 2018 r. - impreza plenerowa –
piknik rodzinny. Odbył się kiermasz książki używanej, animacje i warsztaty naukowe dla dzieci
i młodzieży – 600 osób,
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które stało się spotkaniem ludzi kultury
połączonym z czytaniem na role fragmentów dzieła. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata
Lewińska, odtwórczyni jednej z głównych ról w adaptacji lektury, Piotr Zawadzki, aktor Teatru
Zagłębie oraz tyskie osobowości zajmujące się krzewieniem kultury. Spotkanie zostało
poprzedzone projekcjami adaptacji lektury oraz wykładami profesora Gielaty dotyczącymi
„Przedwiośnia”. Uczestniczyło 610 osób,
w roku 2018 Biblioteka przeprowadziła 230 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 4 658
przedszkolaków i uczniów. Lekcje posiadały szeroki wachlarz tematyczny, począwszy od
typowych, dotyczących poruszania się w przestrzeni systemów bibliotecznych, wypożyczania,
korzystania z nowoczesnego katalogu Dziecioopac, poprzez lekcje kreujące postawy patriotyczne
(Kto Ty jesteś? Polak Mały?, Bo wolność książkami się mierzy, Niepodległość zaczyna się w sercu,
Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży czytanie), poczucie więzi z regionem (Przystanek
Tychy) po lekcje uwrażliwiające na otaczającą rzeczywistość, los zwierząt, skończywszy na
zajęciach z książką w roli głównej,
100 na 100 Niepodległa w Tychach: w związku ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości,
Biblioteka wzięła udział w miejskich obchodach, trwających przez cały rok. Oprócz typowych lekcji
kształtujących postawy patriotyczne, opartych na szeregu przykładach z historii Polski,
przeprowadzono debatę młodzieży szkół ponadpodstawowych Wiwat Niepodległość,
w której młodzież stanęła w oratorskie szranki i, mierząc się z tezami, losowanymi tuż przed
rozpoczęciem. oceną Loży Ekspertów oraz własną tremą, dyskutowali i przytaczali argumentu,
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próbując przekonać wszystkich do swoich racji. Zasady debaty były zbliżone do debat oxfordzkich.
Cykl imprez związanych z obchodami wieńczył konkurs na rozprawkę, również dla młodzieży szkół
ponad podstawowych. Wręczenie nagród połączone było (uczestniczyło 80 osób) z wykładem
profesora Ireneusza Gielaty, który stanowił analizę i podsumowaniem konkursu. Projekt 100 na
100
niepodległa
w
Tychach
objął
45
imprez,
w których uczestniczyło 2 668 młodych czytelników (Dotacja celowa z UM Tychy – 6.000,00),
 Rodzinny Festiwal Czytania Bookcrossing po Tysku: zorganizowany wspólnie z UM Tychy
festiwal książki i rodzinnego czytania zawierał liczne warsztaty ilustratorskie, tworzenia
książek i plakatów, spotkania autorskie oraz podchody z książką – uczestniczyło ponad 1 000
mieszkańców,
 kupiono 14.373 książki i 1.314 jednostek zbiorów specjalnych,
 zrealizowano program Biblioteki Narodowej (dotacja MKiDN) „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek - wzbogacając – dzięki BN – nasze zbiory o 4.541 książek o wartości 90.100 PLN,
PODSTAWOWE USŁUGI BIBLIOTECZNE
W zakresie czytelnictwa w 2018 r. uzyskano następujące dane:
Liczba
czytelników
Liczba odwiedzin
Liczba
wypożyczeń
Liczba informacji

Plan
25000

2018
25.839

2017
24.728

%
+4,5

230000
600000

2.096.838
560.897

1.368.591
595.858

+ 153,2
-5,9

94000

96.507

93.200

+3,5

Z usług jednostki korzysta znacząca liczba tyszan. W omawianym okresie odnotowano
większe dane czytelnicze prawie we wszystkich obszarach usług niż w roku ubiegłym. Spowodowane
jest to nową siedzibą Biblioteki Głównej, która mieści się w nowoczesnym budynku Mediateki, gdzie
czytelnicy zainteresowali się nowymi technologiami jak również bogatą ofertą biblioteki. Jedynie
notowany jest spadek w liczbie wypożyczeń.
Zbiory MBP Tychy według stanu na 31 grudnia 2018 r. liczą :
315.943 jednostek o wartości 5 278 620,74 PLN.
Ilościowy stan zbiorów MBP Tychy na 31.12.2018 rok :

315 945 jedn.
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Stan wyjściowy na 31.12.2017r.
334 499
Przybyło w roku 2018

+

Ubyło w roku 2018

-

jedn.

19 936 jedn.
354 435

jedn.

38 490

jedn.

315 945

jedn.

(w tym :
księgozbiór: 306 636
zb. specjalne:

8 253

czasopisma:

1 056)

Księgozbiór z zakupu wynosi :

14 373 egz.

(Organizator - 9 419; Ministerstwo - 4 541; przychody własne - 413)
Zbiory specjalne z zakupu wynoszą :

1 314 jedn.

(Organizator - 407; przychody własne - 907)
Z ogólnej liczby przybytków w 2018
przypada na :
Księgozbiór

17 725

jedn.

Czasopisma

340

jedn.

Kartografia

1

jedn.

Książka mówiona

836

jedn.

Zbiory muzyczne

355

jedn.

-

jedn.

612

jedn.

-

jedn.

Grafika
Filmy
Dokumenty elektroniczne
Razem przybyło :

19 936

Ubytek ilościowy w 2018 roku wynosi :

jedn.
38 490 jedn.

Z ogólnej liczby ubytków w 2018 roku
przypada na :
Ubytek faktyczny księgozbioru

37 967

jedn.

Ubytek faktyczny zb. specjalnych

296

jedn.

Ubytek faktyczny czasopism

227

jedn.

38 490

jedn.

Razem ubyło :
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USŁUGI W ZAKRESIE POPULARYZACJI
Promocja czytelnictwa i działań biblioteki opiera się przede wszystkim na dotarciu
z każdą informacją o wydarzeniach odbywających się w naszych placówkach, a także
o zakupionych nowościach, do mieszkańca – czytelnika poprzez wszystkie dostępne kanały
komunikacji. Są to zarówno formy tradycyjne, takie jak comiesięczne kalendarze imprez, biuletyny
nowości książkowych, biuletyny tematyczne, okolicznościowe dotyczące zbiorów książkowych oraz
zbiorów specjalnych. O naszych wydarzeniach informujemy również za pomocą plakatów
promujących i afiszy informacyjnych rozmieszczonych w kilku gablotach na terenie miasta
Przestrzeń Internetu wykorzystywana jest poprzez własną stronę internetową, która zawiera między
innymi relacje z przebiegu wydarzeń, propozycje czytelnicze Wypożyczalni, Czytelni, Działu
Muzycznego i Książki Mówionej, Działu dla dzieci, które w cyklu miesięcznym proponują biuletyn
cyfrowy nowości książkowych i czasopism. Wykorzystujemy media społecznościowe (fan page na
portalu Facebook, You tube, Instagram) prowadząc politykę informacyjno – promocyjną w sieci.
Informacje o działaniach i ofercie nowości książkowych przesyłane są za pomocą newslettera,
którego baza adresowa wciąż się poszerza (obecnie ponad 1500 odbiorców). Wykorzystując
możliwości portalu Google prowadzimy kalendarz wydarzeń MBP Tychy oraz kalendarz wydarzeń
ogólno miejskich. Promocja działań biblioteki odbywa się również za pomocą mediów tradycyjnych
(Tygodnik
Twoje
Tychy,
Nowe
Info
czy
Echo)
poprzez
współpracę
z lokalnymi dziennikarzami. Regularnie przeprowadzane są wywiady Radia Express
z dyrektorem biblioteki promujące działalność instytucji. Wykorzystując wyposażenie Mediateki
(Biblioteki Głównej) w monitory rozmieszczone w każdym z działów, prezentujemy na nich
slajdowisko, składające się z propozycji spotkań, warsztatów, tytuły wyświetlanych filmów, bajek czy
okładek zakupionych nowości. Wiele wagi przywiązujemy do szeroko rozumianego czytelnictwa
dzieci i młodzieży we wszystkich obszarach. Organizujemy szereg zajęć dla rodziców z małymi
dziećmi [motylkowe czytanie, pasowania na czytelnika, panele edukacyjne, wykłady, spotkania],
chodzimy na spotkania rodziców do coraz większej liczby przedszkoli publicznych) oraz szkół
wszystkich typów, głównie na początku roku szkolnego; współpracujemy z przedszkolami, szkołami,
klubami osiedlowymi – Tęcza , Orion, Olimpia Uszatek, Magdalena, świetlicami – Błogosławionego
Jana XXIII, domami kultury – szczególnie w zakresie głośnego czytania, imprez bibliotecznych,
zapraszamy się wzajemnie do komisji konkursowych. Współpracujemy z bibliotekarzami szkolnymi
oraz wszystkimi placówkami oświatowymi w mieście.
Najważniejsze wydarzenia skierowane do dorosłego odbiorcy to:
- cykl podróżniczy – Świat na wyciągnięcie ręki: w wykładach uczestniczyło 500 osób, goście:
 Paweł Brzenczek, Anna Jaklewicz, Dorota Gołda i Mateusz Józef, Krzysztof Baranowski,
Tomasz Michniewicz, Agnieszka Skrzypczyk
- cykl zdrowotny - Do biblioteki po zdrowie– w 6 wykładach uczestniczyło 380 osób, każdy był
uzupełniany biuletynami tematycznymi zbiorów,
 Leszek Angulski, Bartosz Chmielnicki, Jolanta Pasek – Talik, Grażyna Dobroń, Edyta Viscardi
- Czwartki z Paletą: spotkania tematyczne dotyczące zjawisk zaistniałych w malarstwie, opartych na
zbiorach albumowych, prezentacjach multimedialnych - uczestniczyło 156 osób.
- Sztuka X Muzy – bezpłatne projekcje dla mieszkańców dorosłych, które zostały wzbogacone
o krótkie prelekcje wprowadzające do prezentowanego filmu – dla 809 osób.
USŁUGI ZWIĄZANE Z KOMPUTERAMI I INTERNETEM
W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wyniki:
 Liczba komputerów MBP Tychy – 210,
udostępnionym czytelnikom (stanowisk
internetowych, terminali – 120 ).
 Stan bazy zbiorów na 31 grudnia 2018 to : 163.878 opisów, co stanowi 430.720 jedn.
 W roku sprawozdawczym baza naszych zbiorów wzbogaciła się o 26.721 jednostek.
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Usługi związane z systemem bibliotecznym Prolib:
 komputerowa obsługa wypożyczeń : BG, filia nr 2, filia nr 3, filia nr 5, filia nr 12, filia nr 13
 liczba zarejestrowanych czytelników – 20 739
 zamówienia książek on-line - 10 500
 prolongowanie książek on-line –14 945
 wejścia na stronę www – 1 411 800
 prolongowanie przez bibliotekarza – 64 621
 liczba wypożyczeń - 221 246
 IBUK LIBRA – liczba sesji – 3.234
 liczba pobranych dokumentów – 5 969
 dostęp do katalogu elektronicznego - 263 585 osób (61 667czyt. zarejestrowani, 201 918
anonimowi)
 placówki biblioteczne udzieliły 25 568 inf. na podstawie kat. elektronicznego
 e-maile do czytelników – 1 142 (głównie przedłużanie zbiorów, zapytania o książki)
 e-maile do czytelników odnośnie popularyzacji imprez i zbiorów – 20.510
 blogi biblioteczne – 3 blogi - ilość odwiedzających – 32.257, ilość umieszczonych informacji
na blogach – 297
 Facebook - umieszczono 438 informacji, odbiorcy zamieszczonych na fanpage’u informacji –
264.647 osób
 Instagram - 7.258 odwiedzin, - informacje – 40
W roku 2018 uruchomiono komputerową obsługę czytelników w kolejnych pięciu placówkach
bibliotecznych na terenie miasta.
TEATR MAŁY
Teatr Mały w roku 2018 realizował projekty w ramach tzw. Miejskich
Programów Społecznych, jak:
a. Tyski program „ Aktywni 60 plus”
(zniżki na zakup biletów na wydarzenia organizowane przez Teatr dla osób posiadających kartę )
b. 3 + liczna rodzina
(zniżki na zakup biletów na wydarzenia organizowane przez Teatr dla osób posiadających kartę)
c. Karta dużej rodziny
(zniżki na zakup biletów na wydarzenia organizowane przez Teatr dla osób posiadających kartę)
d. Niepełnosprawni w Tychach
(organizacja projektu edu.DANCE skierowanego na integrację dzieci pełnosprawnych oraz
niepełnosprawnych w obszarze kultury; współorganizacja wydarzeń promujących osoby
z niepełnosprawnością).
Ponadto Teatr Mały w ramach prowadzonej działalności statutowej z zakresu
upowszechnienia kultury oraz edukacji kulturalnej realizuje projekty ujęte w Strategii Rozwoju
Kultury Miasta Tychy +2020, w ramach tzw. wiązek projektowych:
Wiązka projektów 1.
Wiązka projektów 2.
Wiązka projektów 3.
Wiązka projektów 4.
Wiązka projektów 5.
Wiązka projektów 6.
Wiązka projektów 7.
Wiązka projektów 8.
Wiązka projektów 9.

TYSKA SIŁA TWÓRCZA
TYSKIE KONSORCJUM KULTURALNE
TYSKIE ŚCIEŻKI DO KULTURY
INTERDYSCYPLINARNE TYCHY
KULTURA REKREACJI
TYSKIE LABORATORIUM PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI MIEJSKICH
TYCHY PLANETA – TYCHY SATELITA
KULTURALNA WSPÓLNOTA
TYSKI SEKTOR KREATYWNY.
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W roku 2018 Teatr Mały zorganizował imprezy kulturalne odnoszące się do poszczególnych
wiązek projektowych, a które to zostały ujęte w Strategii Rozwoju Kultury Miasta Tychy jako
wydarzenia strategiczne i ponoszące wzrost kompetencji wśród mieszkańców w odbiorze kultury,
w tym „ sztuki wysokiej”. Teatr Mały zaangażował się także we współpracę z organizacjami
pozarządowymi, które wspiera od strony organizacyjnej oraz promocyjnej, a także promuje lokalnych
twórców – amatorów poprzez m.in. organizację wystaw w Pasażu Kultury ANDROEDA oraz
współorganizację wydarzeń, zarówno teatralnych, jak i tez muzycznych. Od roku 2017 Teatr Mały
współpracuje także z sektorem biznesu poprzez pozyskiwanie mecenasów kultury dla swoich
wydarzeń artystycznych oraz pozyskuje środki finansowe na swoją działalność statutową od
sponsorów. W swojej polityce finansowej skierowanej do potencjalnych mecenasów Teatr Mały
zawsze podkreśla, iż „inwestycja w kulturę” stanowi istotny element wspierający kształtowanie
polityki jakościowej danej Firmy.
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
DANE STATYSTYCZNE

 Liczba osób bezrobotnych według stanu na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2018 roku

Miasto
Tychy

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1783

1813

1797

1759

1727

1685

1726

1715

1631

1582

1605

1594

 Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2018 roku (wartości w %)

Miasto
Tychy

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2,8

2,9

2,8

2,7

2,7

2,6

2,7

2,7

2,6

2,5

2,5

2,5

W sumie w 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach zarejestrowały się 4 793
osoby, w tym 2572 kobiety, natomiast wyrejestrowanych zostało 5 028 osób bezrobotnych
w tym 2644 kobiety.
Najczęstsze powody wyrejestrowania z ewidencji osób bezrobotnych:
 podjęcia pracy – 2791 osób (1547 kobiet), co stanowi 55,5% ogółu wyrejestrowanych,
w tym refundowane miejsca pracy – 409 osób (208 kobiet),
 niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 913 osób (356 kobiet), co stanowi 18,2%
ogółu wyrejestrowanych,
 dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 373 osoby (222 kobiet), co stanowi 7,4%
ogółu wyrejestrowanych,
 rozpoczęcie szkolenia, stażu przygotowania zawodowego, rozpoczęcie prac społecznie
użytecznych 264 osoby (170 kobiet), co stanowi 5,3% ogółu wyrejestrowanych,
 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy
lub innej formy pomocy, w tym PAI - 163 osoby (51 kobiet), co stanowi 3,2% ogółu
wyrejestrowanych,
 nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 123 osoby (77 kobiet), co stanowi 2,4%
ogółu wyrejestrowanych,
 inne przyczyny 401 – (221 kobiet), co stanowi 8,0% ogółu wyrejestrowanych.



Liczba zgłoszonych miejsc pracy

W roku 2018 do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach wpłynęło 10 067 ofert pracy na wolne
stanowiska pracy.
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW DOTYCZĄCYCH PROMOCJI ZATRUDNIENIA



Limit środków na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia: 9 136 500 zł
w tym:
 Fundusz Pracy- 1 587 967 zł
 Program „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku +30 zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach” program współfinansowany ze środków EFS w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) - 1 680 848 zł
 Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Tychy
i powiecie bieruńsko-lędzińskim” program współfinansowany ze środków EFS
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – 2 048 885 zł
 Zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 r. ż. – art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia
instytucjach rynku pracy- 2 881 100 zł
 Rezerwa MRPiPS na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych - 169 700 zł
 Rezerwa MRPiPS na przedsiębiorczość - 540 000 zł
 Rezerwa MRPiPS na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku 45 lat
i powyżej - 228 000 zł



Liczba zaktywizowanych osób w ramach dostępnych środków w na finansowanie
programów dotyczących promocji zatrudnienia:
Program

liczba osób

Szkolenia i studia podyplomowe
Prace interwencyjne

45
53

Staże
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Program Aktywizacja i Integracja

175
9
25
17

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

116

Refundacja wyposażenia stanowiska pracy
Dofinansowanie do zat. bezrobotnego 50+

73
22

Bony szkoleniowe
Bony stażowe
Bony zatrudnieniowe
Zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 r. ż. – art. 150f
SUMA

1
5
16
57
614

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY



Limit środków dostępny na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
- 707 800 zł.
Z możliwości udziału w kształceniu zawodowym finansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy
w
Tychach
ze
środków
z
KFS
skorzystało
434
pracowników
i przedsiębiorców.
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ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW






Zarejestrowano 6538 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z czego
w przeważającej większości dla obywateli Ukrainy.
Wydano 11 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wydano 375 Informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującą obywateli
polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne lub poszukujące pracy.

Wpływy
z tytułu dokonywanych przez pracodawców
wpłat w
związku
z rozpatrywaniem wniosków o wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców, stan na 31.12.2018 r.
Rodzaj wpływów
z tytułu zezwoleń na pracę sezonową

dochody odprowadzone do
UM Tychy

195 zł

z tytułu oświadczeń o
powierzeniu wykonywania
pracy
105 330 zł

wpływy odprowadzone do
wojewody
Razem:

195 zł

105 330 zł

390 zł

210 660 zł

Ogółem:

211 050 zł

DECYZJE I ODWOŁANIA
Ilość wydanych decyzji

Ilość odwołań

10 168

27
w tym
utrzymane
w mocy
12

uchylone do
ponownego
rozpatrzenia
8

uchylone
z jednoczesnym
orzeczeniem
6

stwierdzone uchybienie
terminu do wniesienia
odwołania
1

Zakres wydawanych decyzji:
 uznanie za osobę bezrobotną
 odmowa przyznania prawa do zasiłku
 przyznanie prawa do zasiłku
 przyznanie stypendium
 przyznanie dodatku aktywizacyjnego
 utrata statusu osoby bezrobotnej
 utrata prawa do zasiłku
 utrata prawa do stypendium
 utrata dodatku aktywizacyjnego
 odmowa wpisu do ewidencji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 rozłożenie na raty lub umorzenie nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz
jednorazowo przyznanych środków
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REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Limit środków

M. Tychy

162 400,00 zł

Formy wsparcia

Wydatki

Środki na podjęcie
działalności gospodarczej

88 799,94 zł

Liczba
zaktywizowanych
osób
3

Refundacja kosztów
wyposażenia stanowiska
pracy
Organizacja staży
zawodowych

66 400,00 zł

3

7 155,58 zł

1

PROGRAMY MIEJSKIE/POWIATOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W TYCHACH W 2018 R.

 Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2022
Cel główny III
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym
Cel szczegółowy 3: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi


Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2020

Kierunek działań 2.2: Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Kierunek działań 2.3 Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi otwartego rynku pracy przyjaznego
osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz edukowanie pracodawców
liczba osób
objęta
wsparciem

liczba
podjętych
działań

liczba
pracodawców do
których
skierowano
współpracę

liczba
szkoleń/wars
ztatów

liczba działań
promujących
zatrudnienie

liczba osób
objętych
wsparciem

liczba
porad
zawodo
wych

5

3

2

0

na bieżąco

1

1

liczba osób
z zaburzeniami
psychicznymi
podejmujących
zatrudnienie

16

Lp.

Zadanie

Wskaźniki

Realizacja

1.

Aktualizacja strony internetowej PUP
Tychy na temat zatrudniania osób
niepełnosprawnych.
Zamieszczanie informacji o projektach i
innych przedsięwzięciach realizowanych
na rzecz osób niepełnosprawnych przez
jednostki zewnętrzne.
Zapewnienie wsparcia finansowego w
ramach posiadanych środków przy
organizacji nowych miejsc pracy u
pracodawców.

Liczba udostępnianych informacji.

na bieżąco

2.

3.

Liczba udostępnionych
informacji.

34

Liczba osób które podjęły pracę
subsydiowaną.

9
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Kierunek działań 2.4 Wspieranie zatrudnienia przejściowego, chronionego, spółdzielczości socjalnej
i innych przedsięwzięć z obszaru ekonomii społecznej
Lp.

Zadanie

1.

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej
dostosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych w ramach spółdzielni
socjalnej.



Wskaźniki

Realizacja

Liczba spotkań. Liczba osób
objętych wsparciem.

0

Program rewitalizacji dla Miasta Tychy do roku 2023

W ramach kompleksowego wsparcia bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji
w poszukiwaniu zatrudnienia lub podejmowaniu działalności gospodarczej PUP Tychy realizuje
warsztaty „Jak szukać pracy”.
W 2018 roku w ramach projektu zorganizowano warsztaty z poszukiwania pracy, poruszania się po
rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwania ofert, przygotowania do
rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty odbywały się od stycznia do grudnia 2018 roku, wyłączając
miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień i były wzbogacone o spotkania z psychologiem, który prowadził
zajęcia w ramach współpracy partnerskiej PUP Tychy z KSSE Podstrefą Tyską.
Wyniki pomiaru rezultatu projektu:
Lp.

Rodzaj wskaźnika rezultatu

Sposób pomiaru wskaźnika
rezultatu

Wartość wskaźnika na
koniec 2018 roku

1

Liczba osób uczestniczących w zajęciach z zakresu
grupowej informacji i porady zawodowej
Liczba osób, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu
grupowej informacji i porady zawodowej
Liczba osób, u których nastąpił wzrost umiejętności
aktywnego poszukiwania pracy, motywacji do powrotu na
rynek pracy, poznanie zasad zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej

lista obecności

48

ilość wydanych zaświadczeń

42

ankiety ewaluacyjne

42

2
3

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TYCHY W 2018

 Program

„Trafny Wybór” VI edycja programu planowania
i zawodowej dla uczniów klas II liceum ogólnokształcącego

kariery

edukacyjnej

W programie udział wzięło 104 uczniów z następujących szkół:
 I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego,
 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Integracyjnym im. C.K Norwida w Tychach,
 III Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego,
 IV liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól nr 1
 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu,
Uczniowie uczestniczyli w praktykach realizowanych przez 41 pracodawców w 43 różnych zawodach.

 „WORK for JOB: przez praktykę do pracy” program zdobywania doświadczenia

zawodowego
dla studentów socjologii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
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Program realizowany w ramach projektu CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych
oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy
(POWR.04.01.00-00-I050/15).
Całkowity koszt projektu to 44 726,69 złotych, okres realizacji 02.01.2018 do 01.07.2018.
Projekt jest przykładem efektywnego partnerstwa nawiązanego w ramach Rady ProgramowoBiznesowej działającej przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, której członkiem jest Pani
Katarzyna Ptak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Celem działania Rady jest m.in.
zbliżanie efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Projekt zakładał wypracowanie nowego
modelu umożliwienia nabywania doświadczenia zawodowego studentom socjologii. Rozwiązanie
testujące umożliwiło studentom zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w trakcie
studiów tj. poznanie zasad realizacji badań i analiz wykonywanych pod konkretne potrzeby instytucji,
poznanie zasad funkcjonowania instytucji, zasad współpracy międzyinstytucjonalnej oraz
umiejętności pracy w zespole.
Badania rynku pracy prowadzone przez studentów dotyczyły:
 sytuacji młodzieży na rynku pracy (badania przeprowadzone wśród osób odbywających staż
finansowany przez urząd pracy oraz pracodawców organizujących staże dla osób
bezrobotnych)
 sytuacji cudzoziemców na krajowym rynku pracy(badania przeprowadzone wśród
cudzoziemców zatrudnionych u lokalnych przedsiębiorców oraz wśród pracodawców
zatrudniających cudzoziemców)
 ewaluacji efektywności udzielanych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie
działalności gospodarczej (badania przeprowadzone wśród osób, które otrzymały środki na
podjęcie działalności gospodarczej oraz analiza danych statystycznych)
W projekcie udział wzięło 9 studentów socjologii.



„Praca dla seniora” – program aktywizacji zawodowej seniorów
Program ma na celu wyrównywanie szans osób i rodzin poprzez pomoc seniorom zamieszkałym
na terenie Miasta Tychy w podejmowaniu aktywności zawodowej.
Program jest odpowiedzią na zgłoszone potrzeby przez Tyską Radę Seniorów.
W 2018 r. wsparciem PUP Tychy zostało objętych 22 seniorów.

INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PUP TYCHY W 2018 R.



II Giełda Pracodawców – 26 wrzesień 2018 r.

Współpraca z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach, Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną S.A. przy realizacji giełdy pracodawców.
Do udziału w giełdzie zostali zaproszeni bezrobotni i inne osoby poszukujące pracy, jak również
uczniowie ostatnich klas, którzy w najbliższym czasie będą poszukiwać pracy.
W giełdzie wzięło udział 26 pracodawców z różnych branż, w szczególności firmy mieszczące się w
Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., a także członkowie Okręgowej Izby PrzemysłowoHandlowej w Tychach.



Promowanie kształcenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb rynku pracy

Upowszechnianie informacji na temat sytuacji na rynku pracy oraz zapotrzebowania
na zawody oraz wsparcie uczniów w wyborze zawodu zgodnie z predyspozycjami
i preferencjami zawodowymi. Zrealizowano 8 spotkań w szkołach dla uczniów stojących przed
wyborem kierunku dalszego kształcenia. W sumie wsparciem objęto 201 uczniów.
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Konferencja podsumowująca realizację programu planowania kariery edukacyjnej
i zawodowej dla uczniów klas II liceów ogólnokształcących „TRAFNY WYBÓR” w latach
2013-2018.

Dnia 13 listopada 2018r. w Zespole Szkól Muzycznych w Tychach, pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Tychy odbyła się konferencja podsumowująca realizację VI edycji programu
planowania kariery edukacyjnej i zawodowej dla uczniów klas II liceów ogólnokształcących „TRAFNY
WYBÓR”, w latach 2013-2018.
Podczas konferencji tytuł „Lider Programu Trafny Wybór” otrzymali:







Szpital Miejski w Tychach,
Centrum Medyczne Paprocany, Apteka "Pod Piramidą",
Przychodnia Weterynaryjna Arka,
Spółka Śródmieście, Redakcja Tyskiego Tygodnika Miejskiego „Twoje Tychy”,
Euro-Med Sp. z o.o.,
Komenda Miejska Policji w Tychach.

Wyróżnienie zostało przyznane pracodawcom i instytucjom, które corocznie zaangażowały się
w realizację programu w latach 2013-2018 dla największej liczby uczniów odbywających praktykę.



Statuetka i tytuł „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2018" dla PUP Tychy

26 października 2018 roku w Warszawie na Gali konkursu na najlepsze praktyki instytucji rynku
pracy, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM Powiatowy Urząd Pracy w
Tychach po raz kolejny zdobył statuetkę i tytuł „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2018". Nagroda
została przyznana za realizację w partnerstwie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
projektu pn. „WORK for JOB – przez praktykę do pracy" – program zdobywania doświadczenia
zawodowego dla studentów socjologii w ramach CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów
społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu
z edukacji do pracy.
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BEZPIECZEŃSTWO
STRAŻ MIEJSKA MIASTA TYCHY
W roku 2018 Straż Miejska Miasta Tychy liczyła 38 funkcjonariuszy zatrudnionych na pełen
etat + 1 wolny wakat. Stanowiska urzędnicze w tutejszym wydziale sprawowały dwie osoby (łącznie
1,5 etatu). Do członków załogi należy doliczyć 7 osób pracujących na stanowiskach operatorów
systemu monitoringu wizyjnego miasta. Łączna liczba etatów w Straży Miejskiej wynosiła 47,5.
Funkcjonariusze realizowali swoje czynności zgodnie z zadaniami jakie zostały im przez Radę Miejską,
Prezydenta-Starostę oraz Ustawę o SM.
Zakres wykonywanych zadań związany był min. z :
 BIUREM RZECZY ZNALEZIONYCH
 WINDYKACJĄ NAŁOŻONYCH MANDATÓW
 PROFILAKTYKĄ – szkolną i przedszkolną
 PARKINGIEM STRZEŻONYM dla pojazdów odholowanych,
 SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO MIASTA TYCHY
 KONTROLĄ IMPREZ MASOWYCH i ZGROMADZEŃ
 KONTROLĄ POSESJI pk. SPALANIA ODPADÓW
W siedzibie Straży Miejskiej przez całą dobę dyżurny przyjmuje ustne i telefoniczne skargi
mieszkańców dotyczące różnego rodzaju nieprawidłowości występujących na terenie miasta. W roku
2018 odnotowano 14380 skarg i interwencji, co daje średnio 40 zgłoszeń codziennie.
Skargi zgłaszane przez mieszkańców przyjmowane były w formie:
 zawiadomień składanych pisemnie z prośbą o egzekucję,
 interwencji przyjmowanych ustnie przez patrole w rejonie,
 skarg zgłaszanych pisemnie przez podmioty,
 poczty elektronicznej wpływających do sekretariatu i funkcjonariuszy,
 sms, mms,
 wpisów do aplikacji „Zgłoś usterkę” .
Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Tychy podejmowali szereg czynności
w konsekwencji których:
 nałożyli
162 mandaty – na kwotę 23450zł.,
 udzielili
1926 pouczeń,
 skierowali
37 wniosków o ukaranie do Sądu,
 umieścili
601 osób w Izbie Wytrzeźwień,
 usunęli
22 pojazdy,
 skontrolowali 322 posesje prywatne pod kątem spalania odpadów,
 podjęli
1641 interwencji związanych z bezpańskimi, dzikimi i martwymi
zwierzętami – 6-cio krotny wzrost interwencji w stosunku do roku ubiegłego.
Strażnicy miejscy w ramach współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji
w Tychach podejmowali czynności podczas patroli nocnych, mieszanych - każdorazowo strażnik,
policjant patrolujący teren radiowozem SM. 378 wspólnych służb patrolowych.
W okresie od maja do września funkcjonował posterunek wodny na OW Paprocany. 53 służby na
posterunku wodnym.
Funkcjonariusze SM i KMP współpracowali podczas 431 służb, zabezpieczyli 82 imprezy
masowe oraz 16 zgromadzeń.
Ponadto współpraca obu tych formacji obejmowała prowadzenie akcji:
 BEZPIECZNA WODA – „OW Paprocany”
 BEZPIECZNE FERIE
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BEZPIECZNE WAKACJE
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
KONKURS BRD
EGZAMIN KARTA ROWEROWA
Strażą Rybacką
kontrola akwenów wodnych pod kątem nielegalnego połowu ryb, rozpalania ognisk oraz
zaśmiecania miejsc publicznych

Straż Miejska Miasta Tychy w ramach swoich uprawnień prowadzi czynności związane
z osadzaniem osób będących pod wpływem alkoholu w Izbie Wytrzeźwień
w Sosnowcu. Funkcjonariusze SM osadzili w 2018r. 601 osób.
Do Izby Wytrzeźwień wyjeżdżano 660 razy:
 202 na wniosek KMP w Tychach,
 458 na wniosek SM Tychy.
Podczas przeprowadzania interwencji zdarzały się również przypadki przewiezienia osób
do miejsca zamieszkania (46 razy) oraz takie w których należało przekazać osobę Pogotowiu
Ratunkowemu (5 osób).
W okresie zimowym strażnicy miejscy prowadzili działania pn. „Akcja Zima” podczas których
sprawdzali miejsca przebywania osób bezdomnych, rozwozili ciepłe napoje, organizowali zbiórki
ciepłej odzieży, żywności oraz informowali zainteresowanych o możliwości uzyskania pomocy
w odpowiednich instytucjach. Ponadto do dyżurnego SM wpłynęło 75 zgłoszeń dotyczących
oblodzenia ciągów pieszych i dojść do pasów.
Akcja zima to nie tylko wspomaganie osób bezdomnych ale również pomoc mieszkańcom przy
uruchomieniu pojazdu przy użyciu urządzenia rozruchowego (BOOSTER) umożliwiającego
uruchomienie
pojazdu
bez
potrzeby
podłączania
akumulatora
do prostownika sieciowego. Takiej pomocy udzielono 125 razy.
STRAŻ MIEJSKA MIASTA TYCHY – ZADANIA ART.130A I ART.50A - PRAWO O RUCHU DROGOWYMPROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG.
Pojazdy przyjęte na parking - 81
 KMP – 59,
 ITD - 0,
 Straż Miejska - 22
 pojazdy odebrane przez właścicieli – 60
 pojazdy zlikwidowane - 20
KONTROLA PALENISK – TYSKI SMOG
Strażnicy miejscy w ramach swoich uprawnień przeprowadzili 215 kontroli spalania odpadów
na wolnym powietrzu. Po przeprowadzeniu kontroli w tym zakresie nałożono 3 mandaty oraz
udzielono 30 pouczeń. Funkcjonariusze podejmowali czynności dot. spalania w piecach
przydomowych 759 razy. W tych przypadkach nałożono 9 mandatów, udzielono 5 pouczeń,
skierowano 4 wnioski do Sądu Rejonowego oraz pobrano 4 próbki do analizy. Również
przeprowadzono 237 wspólnych kontroli z IKO - nałożono 2 mandaty
W 2018 r. funkcjonariusze SM otrzymali 580 zgłoszeń dotyczących bezpańskich psów
i kotów. Ponadto 710 interwencji dotyczyła dzikich zwierząt takich jak sarny, ptaki, nietoperze i jeże.
Interwencji informujących o martwych zwierzętach odnotowano 199, natomiast 24 zgłoszenia
dotyczyły znęcania się nad zwierzętami. Strażnicy miejscy na bieżąco kontrolowali przestrzeganie
przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy, dotyczących
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe. Szczególną uwagę strażnicy zwracają na
przypadki wyprowadzania psów poza obręb mieszkania bądź nieruchomości bez smyczy lub kagańca,
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a także na obowiązek sprzątania po swoich pupilach, którego nie przestrzeganie odnotowano 128
razy. Łącznie przeprowadzono 1641 interwencji związanych z zwierzętami.
Podjęto współpracę z Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt oraz z Leśnym Pogotowiem dla Dzikich
Zwierząt w Mikołowie.
System Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy obejmuje 103 kamery uruchomione w systemie
33 kamer obrotowych i 70 kamer stacjonarnych.
Do obsługi przystanków kolejowych służy 39 kamer.
Na terenie miasta znajdują się 64 kamery w tym 4 punkty monitoringu przejść podziemnych pod
DK-1 (10 kamer). SM posiada również samochód z monitoringiem mobilnym wyposażony
w 3 kamery. Operator Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta przekazał dyżurnemu 289
nieprawidłowości występujących w rejonie działania kamer. Zabezpieczono 101 materiałów dla
uprawnionych podmiotów tj. Policji bądź Prokuratury. Materiał wizyjny przeglądano 240 materiałów
na potrzeby dochodzeń prowadzonych przez funkcjonariuszy KMP oraz inne służby.
Poświęcono setki godzin na przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń i selekcji materiału
do zapisu.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W 2018 r. w zajęciach profilaktycznych organizowanych przez Straż Miejską Miasta Tychy
wzięło udział 11421 osób. Przeprowadzono 410 spotkań z uczniami w różnej grupie wiekowej.
W przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 1-3 prowadzono zajęcia dotyczące takich
tematów jak:
 „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”,
 „BEZPIECZNE WAKACJE”,
 „BEZPIECZNE FERIE”,
 „BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLAKA”,
 „BEZPIECZEŃSTWO PRZEDSZKOLAKA NA DRODZE”
 „TEN OBCY”
Natomiast starsi uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum zostali zapoznani z takimi
problemami jak:
 ZŁOŚĆ, AGRESJA, PRZEMOC
 ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z INTERNETU, CYBERPRZEMOC
 UZALEŻNIENIA
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH
Funkcjonariusze prowadzili zajęcia dla młodzieży szkolnej dotyczące zagadnień związanych
z tematem agresji i przemocy ze szczególnym uwzględnieniem tego zjawiska wśród rówieśników i w
środowisku szkolnym. Podczas zajęć zwracano uwagę na sposoby zapobiegania agresjii przemocy
oraz sposoby prawidłowego reagowania na nie. W trakcie zajęć poruszano także problematykę
cyberprzemocy oraz zagrożeń płynących z Internetu.
Ważnym punktem spotkań były tematy związane z problemem narkomanii. Tematyka zajęć
obejmowała zagadnienia dotyczące definiowania pojęć, odpowiedzialności prawnej oraz sposobów
reagowania i przeciwdziałania zjawisku, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego.
Straż Miejska prowadziła zajęcia profilaktyczne z zakresu problematyki alkoholowej dla młodzieży.
Podczas spotkań młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miała m. in. możliwość
zapoznania się pomieszczeniami i funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz z przepisami prawnymi
dotyczącymi osób nieletnich. Uczestnicy brali udział w zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki
uzależnień od alkoholu.
W związku z przeprowadzanymi przez Straż Miejską egzaminami na kartę rowerową dzieci,
które ukończyły 10 lat mogły przystąpić do egzaminu praktycznego. W roku 2018 łączna liczba
uczestników z tyskich szkół wyniosła 920 dzieci.
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Prokuratura Rejonowa w Tychach w roku 2018 zarejestrowała 5.029 spraw. Zakończyła
łącznie 4.973 postępowań. 1.293 sprawy zostały przekazane do sądów. W poniżej wymienionych ,
najważniejszych kategoriach przestępstw na terenie Gminy Tychy prowadzone były sprawy:
- przestępstwa o charakterze rozbójniczym – 37 spraw,
- przestępstwa na tle seksualnym – 46 spraw,
- znęcanie się nad członkami rodziny – 159 spraw,
- oszustwa – 634 sprawy,
- kradzieże i kradzieże z włamaniem – 399 spraw,
- przestępstwa drogowe – 60 spraw,
- prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości – 137 spraw,
- przestępstwa narkotykowe – 114 spraw.
Na ogólną liczbę załatwionych w 2018 roku 4.973 spraw umorzono 1.572. Odsetek
umorzonych spraw z powodu niewykrycia sprawcy wyniósł 12,98 %. Odmową wszczęcia
postępowania zakończono 1.617 spraw.
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INWESTYCJE MIEJSKIE
INFORMACJA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
ORAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POZA WPF (Miejski Zarząd Ulic i Mostów)

Nazwa zadania

Plan na 2018r.

Wykonanie 2018r.

Opis

1

2

3

4

I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF:
A. Finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
1. Majątkowe:
1) Inteligentny System
Sterowania
Ruchem
(600-60095) GW

Zarządzania i
w
Tychach

Ogółem, w tym:

91 300,00

81 400,00

I. w ramach umowy o dofinansowanie:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) wydatki kwalifikowane, w tym:
- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (84,9%)
- udział miasta (15,1%)
b) wydatki niekwalifikowane (100% środki
miasta)

0,00

II. poza umową o dofinansowanie (środki
miasta)
2) Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego
w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej
wraz z przebudową ul. Oświęcimską w
Tychach
(600-60015)
PW

91 300,00

Ogółem, w tym:

29 084 577,00

I. w ramach umowy o dofinansowanie:
a) wydatki kwalifikowane, w tym:
- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (85%)
- udział miasta (15%)

Dwa postępowania przetargowe unieważniono – cena
najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, która
została zabezpieczona w planie finansowym na
realizację
przedmiotowego
zadania.
W VIII.2018r. wszczęto ponownie procedurę
przetargową.
Trwa sprawdzanie złożonych ofert

28 034 577,00
27 669 347,00

81 400,00

27 925 075,83
27 594 116,69
27 584 724,35
23 447 015,69

23 518 945,00
4 150 402,00

4 137 708,66

b) wydatki niekwalifikowane

365 230,00

9 392,34

II. poza umową o dofinansowanie (środki
miasta)

1 050 000,00

330 959,14

Zadanie w trakcie realizacji. Do końca 2018r wykonano
wzmocnienie podłoża i podbudowy mineralne oraz
pakiet warstw bitumicznych: podbudowę i warstwę
wiążącą, co umożliwiło przełożenie ruch samochodów
na nową nawierzchnię - tym samym ruch
samochodowy na odcinku od węzła Wartogłowiec do
skrzyżowania ul. Kościelnej z DK44 odbywa się po
nowej nawierzchni (dotyczy zarówno kierunku na
Gliwice jak i Oświęcim), z wyłączeniem odcinka 100m
w rejonie skrzyżowania DK44 z ul. Długą gdzie
funkcjonuje by-pass który jest niezbędny do
kontynuowania prac związanych z przejściem
podziemnym. Kontynuowane są roboty w zakresie
robót inżynieryjno - mostowych budowy przejść
podziemnych w rejonie ul Długiej oraz w rejonie
ul Kościelnej i Głównej. Na węźle drogowym
kontynuowano roboty konstrukcyjne z zakresu
budowy wiaduktu, przepustów oraz ścian oporowych z
gruntu zbrojonego. Prowadzone są także prace z
zakresu formowania nasypów oraz budowy konstrukcji
rond i łącznic. Przystąpiono do prac związanych z
budową oświetlenia oraz kanału technologicznego w
rejonie
węzła.
Zakończono roboty związane z przebudową sieci
elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia
oraz sieci wodociągowej. Na ukończeniu pozostałe
roboty
przezbrojeniowe.
Zakończono całość prac związanych ze wzmocnieniem
podłoża
(prace
palowe,
wymiana
gruntu).
Kontynuowane są prace związane z budową
oświetlenia na odcinku od węzła Wartogłowiec do
skrzyżowania ul. Kościelnej z DK44 po stronie
południowej (wykonano już nowe oświetlenie LED po
stronie północnej drogi).
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B. Inne niż wymienione w pkt. A
1. Majątkowe:
1) Przebudowa parkingu al. Niepodległości
w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z
przebudową zatoki autobusowej przy
Urzędzie
Miasta
(600, 60015) PW

443 257,00

443 255,20

223 245,00

172 645,75

a) środki własne gminy
b) środki gminy Bieruń

91 020,00
132 225,00

40 420,75
132 225,00

3) Budowa drogi łączącej ul. G.Roweckiego z
ul. Oświęcimską wraz z budową mostów
(600, 60015) PW

315 005,00

299 521,76

4)
Przebudowa
(600, 60015) PW

84 624,00

84 624,00

5) Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul.
Cmentarnej
do
ul.
Ostróżki
(600, 60015) PW

136 407,00

123 215,25

6) Budowa zatoki autobusowej przy ul.
Towarowej (w rejonie ronda strefowego)
(600, 60015 PW

311 772,00

311 771,80

7) Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i
Jaroszowickiej
(600, 60015) PW

1 776 993,00

1 776 955,72

8) Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i
Rodakowskiego - budżet partycypacyjny
(600, 60015) PW

18 860,00

16 999,97

2) Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku
od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera
w
Bieruniu
(600, 60015) PW
Ogółem, w tym:

ul.

Przemysłowej

Zadanie zakończone (kontynuacja zadania z 2017r.)
Zakres rzeczowy: 93 miejsca parkingowe, w tym 4
miejsca dla osób niepełnosprawnych; droga
manewrowa szer. 5,10m – 5,60m; chodniki; dojścia
piesze do miejsc parkingowych; wykonano nową
nawierzchnię
zatoki
autobusowej,
peronu
przystankowego, chodnika i ścieżki rowerowej dł.
~132,30m od strony al. Niepodległości Wykonawca:
Konsorcjum „Eko-Ogród” Z.F. Konserwacja Terenów
Zielonych, Tychy i „AN-EKO” Anna Fuchs, Tychy
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
Umowę
podpisano
24.I.2017r.
Planowany termin zakończenia prac projektowych VI.2019 r.
Wykonawca dokumentacji projektowej: Biuro Studiów
i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., Katowice

Zadanie w fazie relizacji. Umowę podpisano 16.X.2018r.
Zaawansowanie robót: wykonawca przystąpił do prac
przygotowawczych. Wykonano pomiary geodezyjne,
zorganizowano zaplecze magazynowe, rozpoczęto
prace rozbiórkowe, a także wykonano odwierty
geologiczne pod obiekt mostowy. Przystąpiono do
przebudowy
kanalizacji
deszczowej.
Planowany termin zakończenia XII.2019r.
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo
Budowy
Dróg
"DROGOPOL-ZW" Spółka z o.o., Katowice
Dokumentacja projektowa i decyzja na realizację robót
w trybie zgłoszenia zamiaru budowy w posiadaniu
MZUiM.
Wykonawca dokumentacji: Pracownia M. Wilczek,
Tychy
Decyzja
ZRID
w
posiadaniu
MZUiM.
Przewidywana realizacja zadania 2019-2020 r.
Wykonawca dokumentacji projektowej: DROCAD Sp. z
o.o., Tychy
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: zatoka autobusowa wraz z peronem
przystankowym i chodnikiem, przebudowa sieci
energetycznej, likwidacja przejścia dla pieszych w
rejonie
wylotu
z ul Fabrycznej.
Wykonawca: "Eko-Ogród" Z.F. Konserwacja Terenów
Zielonych, Tychy
Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano 17.IX.2018r.
Zaawansowanie robót: wykonano chodnik i wjazdy do
posesji na odc. od ul. Jaroszowickiej do ul. Długiej; 4
perony komunikacji miejskiej; ustawione zostały
latarnie. Planowany termin zakończenia inwestycji IV.2019r.
Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe "Drokan-1"
Spółka z o.o., Tychy
Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: 13 miejsc
postojowych, w tym
1 miejsce dla osoby
niepełnosprawnej; droga manewrowa dł. 21,80m
i szer. 5,00m, dojścia dla pieszych; oznakowanie
pionowe i poziome.
Wykonawca: "INFRA-KOM", Lędziny
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9) Przebudowa dróg dojazdowych wraz z
budową miejsc postojowych przy ul.
G.Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i
Korczaka(600, 60016) GW

1 265 127,00

1 240 439,00

10) Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul.
Mikołowskiej
do
ul.
Browarowej
(600, 60016) GW

9 581 100,00

9 567 801,87

11)
Rozbudowa
(600, 60016) GW

ul.

255 443,00

253 475,33

12) Przebudowa
Mąkołowskiej
(600, 60016) GW

drogi

37 872,00

37 871,39

799 919,00

799 111,42

św.

Józefa

bocznej ul.
120-132d

13) Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy
(600, 60016) GW

Zadanie zakończone (kontunuacja zadania z 2017r.) w
zakresie ul. EinsteinaZakres rzeczowy: Einsteina –
długość przebudowanego układu drogowego 130,0m
- chodniki z możliwością parkowania i ciąg pieszo
jezdny; odwodnienie; oświetlenia (5 latarni); Dojścia
piesze przy ul. G. Roweckiego – dł. 130,0m (chodniki);
odwodnienie; oświetlenie (5 latarni)
Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe "Drokan-1"
Sp. z o.o., Tychy2018r. Zadanie w zakresie ul.
Estkowskiego
(odc.od
Elfów
do
Edukacji)zakończoneZakres rzeczowy: ciąg pieszojezdny o nawierzchni z kostki brukowej - dł ciągu
jezdnego ok. 144,10m i szer. 3,00m, dł. ciągu pieszego
ok. 122,30m i szer. 2,00m; dojścia piesze do budynków
dł. ok. 135,00m;odwodnienie; oświetlenie (6 latarni);
oznakowanie
poziome
i pionowe;
regulacja
wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury
podziemnej;
podjazd
dla
wózka
inwalidzkiegoWykonawca: P-two Budowlano-Drogowe
"Drokan-1" Spółka z o.o., Tychy
Zakończono roboty bydowlane, trwa procedura
uzyskania
pozwolenia
na
użytkowanie.
Zakres rzeczowy: przebudowano ul. Obywatelką na
długość 1 295,0 m, wraz z oświetleniem
i odwodnieniem. Wykonano skrzyżowanie w formie
czterowlotowego ronda, wykonano drogę dojazdową
do tzw. hal chłodniczych, chodnik obustronny na całej
długości oraz ścieżkę rowerową obustronną na
odcinku od Mikołowskiej do ronda oraz jednostronną
na odcinku od ronda do ul.Browarowej i na drodze
dojazdowej do hal chłodniczych,
przebudowano
wodociąg własności Kompanii Piwowarskiej oraz
wodociąg RPWIK, sieć teletechniczną, energetyczną,
gazową. Wykonano przedłużenie przepustu na Potoku
Wilkowyjskim.
Wykonawca: SKANSKA S.A., Warszawa
Zadanie
w
fazie
realizacji.
Umowę
podpisano
18.IV.2018r.
Zaawansowanie robót: ułożono kanalizację deszczową
na odc. od ul. Jutrzenki do działki nr 2186/56- dł. ok.
30,0mb, ułożono fragment chodnika od strony ul.
Jordana.
Ze względu na procedurę odwoławczą od decyzji ZRID
właścicielki działki nr 2186/56 roboty zostały czasowo
wstrzymane. W XII.2018r. roboty zostały wznowione,
przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej.
Planowany termin zakończenia robót - VIII.2019r.
Wykonawca: "EKO-OGRÓD" Z.F. Konserwacja Terenów
Zielonych, Tychy
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: jezdnia dł. 304,0m; progi
zwalniające; zjazdy do posesji; dojścia piesze;
odwodnienie; oznakowanie pionowe i poziome;
Wykonawca: Novum Stone Expert Sp. z o.o., Sp.k.,
Katowice
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: 41 miejsc parkingowych, droga
manewrowa, chodniki i dojścia piesze o nawierzchni z
kostki brukowej; kanalizacja deszczowa; oświetlenie
(10 latarni); oznakowanie pionowe i poziome; bariera
ochronna od strony torów kolejowych; nasadzenie
drzew
Wykonawca: Novum Invest Expert Spółka z o.o. sp. k.,
Katowice
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14)
Rozbudowa
(600, 60016) GW

ul.

Łącznej

1 999 998,00

1 999 997,99

15) Budowa połączenia drogowego ul.
Goździków z ul. Oświęcimską- projekt
(600, 60016) GW

95 263,00

94 771,50

16)
Budowa
(600, 60016) GW

ul.

Strusiej

47 272,00

47 271,02

17)
Rozbudowa
(600, 60016) GW

ul.

Jurajskiej

900 000,00

891 294,22

18) Przebudowa ul. Kopernika w zakresie
budowy miejsc postojowych i chodnika
(600, 60016) GW

542 256,00

542 241,82

19) Budowa zatoki postojowej przy ul.
Filaretów w rejonie Zespołu Szkół
Specjalnych
nr
8
(600, 60016) GW

350 000,00

349 707,78

20) Budowa chodnika przy ul. Borowej na
odcinku od posesji nr 147
do ul.
Jaśkowickiej
(600, 60016) GW

258 115,00

258 114,05

Zadanie w fazie realizacji.
Umowę
podpisano
16.VII.2018r.
Zaawansowanie robót: Na odc. od ul. Miodowej do
łącznika wykonano kanalizację deszczową oraz
ułożono krawężniki i wykonano nawierzchnię z kostki
brukowej chodnika, jezdni i 7 miejsc postojowych;
- Na odc. od łącznika do ul. Dworskiej wykonano
warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię jezdni
i chodnika oraz ustawiono krawężniki; na ok. 30%
zakresu wykonano chodnik z kostki brukowej;
Planowany termin zakończenia inwestycji - VI.2019r.
Wykonawca: "EKO-OGRÓD" Z.F. Konserwacja Terenów
Zielonych, Tychy
W listopadzie 2018 r. złożono wniosek o wydanie
decyzji ZRID. Wykonawca dokumentacji projektowej:
DROCAD Sp. z o.o., Tychy
Zadanie zakończone (kontynuacja zadania z 2017r.)
Zakres rzeczowy: jezdnia dł. 207,20m + 53,40 pierścień
ronda i szer. zmiennej 3,0 - 4,50m; rondo o średnicy
17,0m; zjazdy do posesji; dojścia piesze;oznakowanie
pionowe i poziome; odwodnienie; oświetlenie;
przebudowa linii kablowej NN.
Wykonawca: Novum Stone Expert Sp. z o.o., Sp.k.,
Katowice
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: jezdnia dł. ok. 210,30m i szer. 5,05,50m; próg zwalniający; chodnik dł.ok. 217,0m i szer.
1,70m; zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki
brukowej; kanalizacja deszczowa; oświetlenie - 7
latarni; przebudowa hydrantu; oznakowanie poziome;
przebudowa linii kablowej SN i NN; regulacja
wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury
podziemnej
Wykonawca: "EKO-OGRÓD" Z.F. Konserwacja Terenów
Zielonych, Tychy
Zadanie
w
fazie
realizacji.
Umowę podpisano - 08.XI.2018r.
Zaawansowanie robót: wykonano 21 miejsc
parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej, w tym
2 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz ułożono
warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię 6 miejsc
parkingowych i drogi manewrowej wykonano chodnik
po
stronie
wschodniej;
Wykonawca: "EKO-OGRÓD" Z.F. Konserwacja Terenów
Zielonych, Tychy
Zdanie zakończone.
Zakres rzeczowy: 20 miejsc postojowych, w tym 3
miejsca dla osób niepełnosprawnych; chodnik dł. ok.
91,30m o szer. 2,0m; próg zwalniający o nawierzchni z
kostki brukowej; oświetlenie (6 latarni); regulacja
wysokościowa istniejących urzadzeń infrastruktury
podziemnej; nasadzenie drzew (25 szt.)
Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe "Drokan-1"
Spółka z o.o., Tychy
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: dwustronny chodnik na odc. od
posesji nr 147 w kierunku ul. Jaśkowickiej
z jednoczesną korektą przebiegu – przesunięciem
całego układu drogowego w kierunku zachodnim,
odwodnienie, wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego.
Wykonawca: "Eko-Ogród" Z.F. Konserwacja Terenów
Zielonych, Tychy
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21) Budowa parkingu wraz z przebudową
zjazdu
przy
ul.
Szkolnej
70
w
Wilkowyjach(600, 60016) GW

215 547,00

215 546,67

22)
Przebudowa
(600, 60016) GW

Wędkarskiej

1 160 420,00

1 160 411,23

Mahoniowej

721 110,00

688 173,53

24) Przebudowa ul. Gen. De Gaulleʼa
(600, 60016) GW

1 029 433,00

1 029 433,00

25) Budowa miejsc parkingowych przy ul.
Jaracza
II
etap
(600, 60016) GW

1 130 000,00

1 129 161,58

26) Budowa zatok postojowych przy ul.
Elfów od ul. G.Roweckiego do ul. Ejsmonda
(600, 60016) GW

427 549,00

427 546,15

27)
Przebudowa
(600, 60016) GW

584 616,00

584 581,73

23)
Budowa
(600, 60016) GW

ul.

ul.

ul.

Zagrodowej

Zadanie zakończone.Zakres rzeczowy: parking na 14
miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób
niepełnosprawnych; droga manewrowa; chodnik i
dojścia piesze; odwodnienie; ogrodzenie systemowe;
oznakowanie pionowe i poziome; nasadzenie drzew,
róż i traw ozdobnychWykonwca: "Eko-Ogród" Z.F.
Konserwacja Terenów Zielonych, Tychy
Zadanie
w
fazie
realizacji.
Umowę
podpisano
04.09.2018r.
Zaawansowanie
robót:
wykonano
kanalizację
deszczową; oświetlenie; chodnik jednostronny;
nawierzchnię bitumiczną jezdni (w-wa wiążąca)
Planowany termin zakończenia robót - IV.2019r.
Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe "Drokan-1"
Spółka z o.o., Tychy
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: jezdnia dł. 271,0m i szer. 5,50m o
naw. z kostki brukowej; progi zwalniające; chodniki i
dojścia piesze dł. 176,0m; zjazdy do posesji;
nasadzenie drzew (13szt.); oznakowanie pionowe i
poziome; oświetlenie (12 latarni); kanalizacja
deszczowa; przebudowa sieci
energetycznej
Wykonawca: AN-EKO, Tychy
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: 41 miejsc parkingowych, w tym 1
miejsce dla osoby niepełnosprawnej; droga
manewrowa dł. ok. 29,70m i szer. 5,50m; dojścia
piesze do miejsc parkingowych i placyk przed
przychodnią; przbudowa i poszerzenie jezdni w rejonie
skrzyżowań; oznakowanie pionowe i poziome;
nasadzenie drzew (26 szt) i krzewów (200 szt.); schody
terenowe
kamienne
z balustradą
Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe "Drokan-1"
Spółka z o.o., Tychy
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: wymieniono nawierzchnię z kostki
brukowej na istniejących miejscach postojowych (42
miejsca), dojściach pieszych oraz nawierzchnię
bitumiczną na jezdni ul. Jaracza wzdłuż budynków nr
5-15; wykonano 31 nowych miejsc postojowych przy
ul. Jaracza oraz parking od strony ul. Armii Krajowej na
28 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową;
wykonano odwodnienie i oświetlenie uliczne przy ul.
Jaracza (9 latarni)
Wykonawca: P-two Budowlano-Projektowe "Drokan2", Tychy
Zadanie w fazie realizacji.
Umowę
podpisano
04.IX.2018r.
Zaawansowanie robót: 32 miejsca parkingowe
skośnego parkowania, w tym 2 miejsca dla osób
niepełnosprawnych;
chodnik
wzdłuż
miejsc
parkingowych wraz z dojściami do miejsc
postojowych;
oświetlenie;
odwodnienie
Planowany termin zakończenia inwestycji - VI.2019r.
Wykonawca: P-two Budowlan -Drogowe "Drokan-1"
Spółka z o.o., Tychy
Zadanie w fazie realizacji.
Umowę
podpisano
08.X.2018r.
Zaawansowanie
robót:
wykonano
kanalizację
deszczową; utwardzone pobocze o nawierzchni
z kostki brukowej; ułożono warstwy konstrukcyjne
jezdni; zakończono przebudowę sieci gazowej
Planowany termin zakończenia robót - IV.2019r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe
"Drokan-2", Tychy
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28) Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej,
Agrestowej,
Morelowej
projekt
(600, 60016) GW

115 743,00

113 283,00

29) Budowa ul. Piaskowej i Palmowejprojekt
(600, 60016) GW

107 625,00

107 625,00

30)
Budowa
połączenia
drogowego
ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al.
Bielskiej
budżet
partycypacyjny
(600, 60016) GW

76 386,00

67 771,17

31) Kompleksowy
Miejskiej
(600, 60095) GW

400 000,00

211 837,32

1) Przebudowa ul. Targiela w zakresie
budowy
chodnika
(600, 60015) PW

427 800,00

427 728,44

2) Budowa połączenia pieszo-rowerowego
Tychów
z
Kobiórem
projekt
(600, 60015) PW

183 379,00

183 378,26

3) Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie
kościoła wraz z dojściem do parkingu
(600, 60015) PW

60 270,00

60 270,00

4) Budowa miejsc postojowych i chodnika
przy
ul. Jaśkowickiej - budżet partycypacyjny
(600, 60015) PW

173 166,00

173 158,10

5) Budowa chodnika przy ul. Rodakowskiego
na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr
47(600, 60016) GW

185 213,00

185 210,24

System

Informacji

Dokumentacja projektowa w fazie opracowywania.
Umowę
podpisano
12.I.2018r.
Planowany termin zakończenia prac projektowych III.2019r.
Wykonawca dokumentacji projektowej - "DROCAD"
Sp. z o.o., Tychy
Dokumentacja projektowa w fazie opracowywania.
Umowę
podpisano
17.I.2018r.
Planowany termin zakończenia prac projektowych III.2019r.
Wykonawca dokumentacji projektowej - "DROCAD"
Sp. z o.o., Tychy
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: łącznik dł. ~70,00m o nawierzchni z
kostki brukowej; 1 miejsce postojowe; odwodnienie;
przebudowa oświetlenia; zabezpieczenie istniejącej
infrastruktury
podziemnej.
Wykonawca: Konsorcjum - INFRAX Spółka z o.o.
Bojszowy i CAT BRUK Bojszowy
W posiadaniu MZUiM dokumentacja tablic
adresowych SIM dla obszaru ograniczonego ulicami:
Beskidzka,
Edukacji,
Bielska,
Niepodległości,
G.Roweckiego oraz nasypem kolejowym biegnącym od
ronda Cassino wzdłuż al Jana Pawła II w kierunku ul.
Beskidzkiej
(etap
VI).
Wykonawca dokumentacji: PPU LINIA S.C., Wrocław
Umowę na realizację zadania podpisano dnia
06.11.2018 z firmą GZD Sp. z o.o. z terminem
wykonania 30.06.2019r.

II. Wydatki inwestycyjne nieujęte w WPF:
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej - str. płn. odc. dł. ~474,90m, wjazdy do
posesji
23
szt.;
str.
płd.
odc.
dł. ~492,20m, wjazdy do posesji 20 szt.
Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe "Drokan-1"
Sp. z o.o., Tychy
Dokumentacja projektowa w fazie opracowywania.
Umowę
podpisano
04.VI.2018r.
Planowany termin zakończenia prac projektowych XII.2019
r.
Wykonawca dokumentacji projektowej - Szafron
Szyndzielorz Projekt, Studzienice
Decyzja o pozwoleniu na budowę w posiadaniu
MZUiM.
Wszczęcie postępowania przetargowego na realizację
robót - III. 2019 r.
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa; 18 miejsc
parkingowych, w tym 1 miejsce dla osoby
niepełnosprawnej;
chodnik
dł.
ok.
64,00m
Wykonawca robót drogowych: AN-EKO, Tychy
Wykonawca dokumentacji projektowej: PUH "AKBUD",
Katowice
Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: chodnik po str.
płn. ul. Rodakowskiego od wlotuz ul. Harcerskiej oraz
budowa chodnika przez skwer vis a vis budynku nr 47;
montaż ławek i kosza na śmieci; nasadzenie drzew;
lokalna
wymiana nawierzchni bitumicznej ul.
Rodakowskiego
i wykonanie
2-ch
progów
zwalniających;
oznakowanie
pionowe
i
poziomeWykonawca: P-two Budowlano-Drogowe
"Drokan-1" Sp. z o.o., Tychy
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6) Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza
Modrzewskiego
49-65
(600, 60016) GW

246 474,00

246 473,59

7) Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a
(600, 60016) GW

172 167,00

154 098,98

8)
Przebudowa
(600, 60016) GW

350 000,00

348 532,76

9) Budowa ul. Cynamonowej - I etap
(600, 60016) GW

43 050,00

38 745,00

10) Modernizacja parkingu przy szpitalu
(Megrez)
(600, 60016) GW

1 211 452,00

1 211 451,85

11) Budowa parkingu przy ul. Tischnera
(600, 60016) GW

97 540,00

97 539,25

12)
Przebudowa
(600, 60016) GW

8 885,00

8 884,52

13) Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w
rejonie
skrzyżowania
ul.
Szojdy
(600, 60016) GW

21 856,00

21 854,95

14) Obłożenie piaskowcem muru oporowego
przy łączniku Paprocańska-Przemysłowa
(600, 60016) GW

80 000,00

80 000,00

15) Budowa chodnika przy ul. Paprocańskiej
41
budżet
partycypacyjny
(600, 60016) GW

11 323,00

11 322,57

16) Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29
przy ul. Hubala - budżet partycypacyjny
(600, 60016) GW

65 190,00

65 190,00

ul.

ul.

Junaków

Granicznej
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Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: jezdnia dł. ~128,0m i chodnik dł.
~23,50m o nawierzchni z kostki brukowej;
oznakowanie poziome
Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe "Drokan-1"
Sp. z o.o., Tychy
Zadanie
w
fazie
realizacji.
Umowę
podpisano
02.XI.2018r.
Zaawansowanie robót: wykonana została podbudowa
wraz z odwodnieniem na odc. dł. ok. 32,00m
Planowany termin zakończenia inwestycji - VI.2019r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe
"Drokan-2", Tychy
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni bitumicznej na
odc. dł. ok. 233,0m od ul. Rzecznej do ul. Prostej;
przebudowa zjazdów do posesji; wymiana wpustu
deszczowego; regulacja wyskokościowa istniejącej
infrastruktury podziemnej; oznakowanie pionowe.
Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe "Drokan-1"
Sp. z o.o., Tychy
Decyzja
ZRID
w
posiadaniu
MZUiM.
Wszczęcie postępowania przetargowego na realizację
robót - III. 2019 r.
Zadanie w fazie realizacji. Umowę podpisano 24.X.2018r. Zaawansowanie robót: ułożone zostały
warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię parkingu
i drogi manewrowej. Planowany termin zakończenia
inwestycji - VII.2019r.
Wykonawca: "EKO-OGRÓD" Z.F. Konserwacja Terenów
Zielonych, Tychy
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: 16 miejsc postojowych o nawierzchni
z kostki brukowej; dojścia piesze; przesadzenie drzew;
wymiana nawierzchni na istniejącym parkingu
(80,0m2)
Wykonawca:
Zakład
Produkcyjno-UsługowoHandlowy "PLATER", Łąka
W 2018r. przeprowadzono dwa postępowania
przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, które
zostały unieważnione - złożone oferty przekraczały
wysokość środków finansowych przewidzianych w
planie finansowym
na 2018r. Na realizację
przedmiotowego zadania
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej
dł.
34,00m
i
szer.
1,50m
Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe E.
Kubińska, Kobiór
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: obłożenie istniejącego muru
oporowego dł. 60,0mb kamieniem dolomitowym
(piaskowiec)
Wykonawca: "ZBYLBRUK" Spółka z o.o., Bobolice
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: chodnik dł. ~15,00m i szer. 2,00m o
nawierzchni
z
kostki
brukowej
Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe "Drokan-1"
Sp. z o.o., Tychy
Decyzja o pozwoleniu na budowę w posiadaniu
MZUiM. Roboty drogowe planowane są na IV kwartał
2019 r. po zrealizowaniu przez PEC Tychy modernizacji
sieci ciepłowniczej finansowanej ze środków unijnych.
Wykonawca dokumentacji projektowej: PUH "AKBUD",
Katowice
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17) Budowa zatoki postojowej i chodnika
przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka budżet
partycypacyjny
(600, 60016) GW

140 598,00

140 566,64

18) Budowa chodnika przy ul. Bajkowej
i ul. Tetmajera - budżet partycypacyjny
(600, 60016) GW

10 994,00

10 993,33

19) Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem
przy
ul. Filaretów 69-73 - budżet partycypacyjny
(600, 60016) GW

161 902,00

111 071,09

Zadanie zakończone.
Rozliczenie końcowe zadania w 2019r., po uzyskaniu
decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na
użytkowanie.
Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa; droga
wewnętrzna dł. ok. 91,30m; miejsce postojowe dla
busa; odwodnienie; dwa wyniesione przejścia dla
pieszych; barierki chodnikowe (4 szt.); oznakowanie
pionowe;
Wykonawca robót drogowych: Novum Stone Expert
Spółka
z
o.
o,
sp.k.,
Katowice
Wykonawca dokumentacji projektowej: Usługi
Inżynieryjno-Projektowe "WILBUD, Tychy
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: chodnik dł. 24,0m o nawierzchni z
betonowej
kostki
brukowej.
Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe "Drokan-1",
Tychy
Zadanie zakończone.
Zakres rzeczowy: 10 miejsc parkingowych, w tym 1
miejsce dla osoby niepełnosprawnej; chodnik dł. ok.
51,90m; oświetlenie (2 latarnie); oznakowanie
pionowe
i
poziome
Wykonanie: P-two Budowlano-Drogowe "Drokan-1"
Spółka z o.o., Tychy
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WYKONANIE WYDATKÓW REMONTOWYCH ZA 2018

Lp.

Klasyfikacja
budżetowa

1

2

I

600-600154270

NAZWA ZADANIA

3
Remonty dróg krajowych
i powiatowych

Plan na 2018 r.
w zł

Wykonanie za 2018 r.
w zł, gr

4

5

6 906 805

6 890 550,36

1.1

Bieżące remonty nawierzchni
bitumicznych dróg i ulic:
ul. Boya Żeleńskiego

1.2

ul. Beskidzka

1.3

al. Bielska

1.4

ul. Budowlanych

1.5

ul. Dąbrowskiego

3 923,63

1.6

ul. Edukcji

4 243,05

1.7

ul. Główna

7 305,91

1.8

ul. G. Roweckiego

1.9

ul. Harcerska

1.10

ul. Jana Pawła II

12 948,59

1.11

ul. Jaroszowicka

1 448,56

1.12

ul. Jaśkowicka

748 824,00

1.13

ul. Katowicka

552 519,73

1.14

ul. Lokalna

252 314,48

1.15

ul. Mikołowska

547 693,64

1.16

ul. Metalowa

3 697,17

1.17

al. Niepodległości

2 841,41

1.18

ul. Oświęcimska

65 902,31

1.19

ul. Piłsudskiego

373 402,58

1.20

ul. Przemysłowa

1.21

ul. Serdeczna

1.22

ul. Sikorskiego

1.23

ul. Starokościelna

4 114,35

1.24

ul. Stoczniowców

2 252,63

1.25

ul. Targiela

1.26

ul. Towarowa

1.27

ul. Turyńska

1.28

ul. Wyszyńskiego

3 271,85

1.29

ul. Żwakowska

2 352,76

1.30

Pozostałe ulice

610 800,89

1.

2.

Remonty chodników

4 382 630,53
548,26
634 989,86
4 288,20
453 108,21

13 780,38
2 605,44

6 440,85
872,45
21 694,16

14 256,51
2 264,56
27 924,11

1 693 938,85
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3.

4.

Konserwacja rowów, poboczy
i przepustów:
- ścięto darninę i grunt z
poboczy na dł. 3 230,51mb;
- uzupełniono pobocza
gruntem lub des na dł. 6
744,95mb;
- oczyszczono rowy z namułu
na dł. 4 471,0mb;
- odtworzono rowy na dł.
135,0mb;
- oczyszczono przepusty na dł.
10,0mb;
- wymieniono przepust na dł.
6,0mb;
- wykarczowano krzaki i
samosiewy na pow. 4
2
778,0m ;
- wyrównano nawierzchnię
wjazdów i poboczy o pow. 1
2
016,59m
Remonty obiektów
inżynierskiech:
- naprawa odwodnienia
pionowego na wiadukcie
wschodnim
i zachodnim w ciągu DK-44 ul. Oświęcimska
- awaryjne usunięcie
spękanego betonu z belek 1,8
i 11 wiaduktu
drogowego w ciągu al.
Bielskij nad torami PKP przy
al. Bielski
- awaryjny remont części
podporowych skrajnych belek
stalowych
mostu nad rzeką Gostynką
w ciągu ul. Jedności
- awaryjna naprawa
skorodowanych części oraz
konserwacja
antykorozyjna stalowych
schodów przy wiadukcie
ul. B.Żeleńskiego (jezdnia
płd.)
- nadzór inwestorski - remont
mostu nad rz. Gostynką przy
ul. Wolności i wiaduktu przy
ul. B.Żeleńskiego
- remont betonu kapy
chodnikowej mostu w ciągu
ul. Sikorskiego
(jezdnia wsch.)

65 741,12

101 752,44
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5.

6.

II

600-600154270

III

600-600154270

IV

600-600154270

Remonty:- remont
nawierzchni pod pilotażowy
system wypożyczalni
rowerów przy al.
Niepodległości, ul.
Piłsudskiego i ul.
Jaśkowickiej- naprawa 11
rowerowych stacji
naprawczych i ich
rozstawienie na terenie
miasta- remont parkingu przy
ul. Piłsudskiego - 7 miejsc
parkingowych; - ul.
Mikołowska- azyl w rejonie
pos. Nr 225- ul. Mikołowska azyl w rej. skrzyżowania z ul.
Wschodnią oraz korekta
organizacji ruchu w rej.
skrzyżowania z ul. Fiołkówremont schodów terenowych
wraz z pochylnią na wózki na
chodniku przy ul. Jana Pawła
II- naprawa rowerowych stacji
naprawczych w mieście Tychy
zlokalizowanych w 17
punktach miasta- naprawa
uszkodzonych urządzeń
rogatkowych na przejeździe
kolejowym w ciągu ul.
Serdecznej- ul. Jaśkowicka rej. skrzyż. z ul. Konfederatów
Barskich - zmiana lokalizacji
przejścia dla pieszych- ul.
Budowlanych - 2 azyle na
odcinku od ul.
Kochanowskiego do ul.
Barona- ul. Wyszyńskiego azyl w rej. skrzyżowania z ul.
Edukacji- ul. Edukacji – 3 azyle
na odc. ul. G. Roweckiego do
placu pod "Żyrafą"- ul. Jana
Pawła II - wyspa kanalizującaul. Dmowskiego - przejście dla
pieszych- remont nawierzchni
gruntowo-żuzlowych (1
2
344,40 m )
Naprawa sygnalizacji
świetlnych po awariach i
kolizjach drogowych
Remont nawierzchni
chodnika przy ul. Cielmickiej
(BP)

605 520,01

40 967,41

41 910

41 909,79

Remont chodnika przy al.
Piłsudskiego 100-116 (BP)

127 439

127 438,16

Remont chodnika przy ul.
Starokościelnej(BP)

95 644

87 011,43
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V

600-600164270

1.
VI

600-600164270

Remont pomieszczeń MZUiM
Remont pomieszczeń
biurowych MZUiM
Usługi remontowe na cele
ogólne MZUiM

30 000

29 898,18
29 898,18

685

628,51

1.

Remont samochodu

2.

Naprawa ekspresu

300,00

3.

Naprawa telefonu
komórkowego

298,51

VII

600-600164270

Remonty dróg gminnych

30,00

5 354 890

4 652 253,45

1.

Remonty nawierzchni
bitumicznych dróg i ulic:

1.1

ul. Akacjowa

1 151,86

1.2

ul. Andersa

1 182,34

1.3

ul. Barbary

1 056,02

1.4

ul. Cyganerii

1 463,60

1.5

ul. Damrota

1 551,81

1.6

ul. Dojazdowa

5 456,38

1.7

ul. Dołowa

2 719,85

1.8

ul. Elfów

3 580,38

1.9

ul. Estkowskiego

2 591,74

1.10

ul. Fabryczna

1.11

ul. De Gaulleʼa

1 022,50

1.12

ul. Grabowa

1 154,48

1.13

ul. Graniczna

545,88

1.14

ul. Grunwaldzka

883,39

1.15

ul. Husarii Polskiej

1 196,64

1.16

ul. Jagiełły

2 221,65

1.17

ul. Jankowicka

3 322,94

1.18

ul. Jeżynowa

4 264,51

1.19

ul. Kasztanowa

1 273,67

1.20

ul. Kopernika

2 061,94

1.21

ul. Korczaka

1.22

ul. Łączna

1.23

ul. Modrzewskiego

626,92

1.24

ul. Murarska

755,65

1.25

ul. Nad Jeziorem

853,01

1.26

ul. Nałkowskiej

1 301,52

1.27

ul. Orzeszkowej

2 159,66

1.28

ul. Poziomkowa

1 847,39

1.29

ul. Przejazdowa

4 096,77

1.30

ul. Reymonta

2 893,84

1.31

ul. Rydla

2 736,53

1 160 622,79

588,92

678,25
2 313,63
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1.32

ul. Rzeczna

2 221,27

1.33

ul. Sadowa

757,19

1.34

ul. Skalna

1.35

ul. Strefowa

1.36

ul. Szojdy

1.37

ul. Turkusowa

1 942,05

1.38

ul. Uczniowska

1 096,52

1.39

ul. Wojska Polskiego

1 296,75

1.40

ul. Wieniawskiego

1 049,59

1.41

ul. Zaręby

1 474,66

1.42

Pozostałe ulice

2.

3.

4.

Remonty chodników
Konserwacja rowów, poboczy
i przepustów:
 ścięto darninę i grunt
z poboczy na dł. 4 401,0mb;
 uzupełniono
pobocza
gruntem lub destruktem
asfaltowym na
dł. 8
033,17mb;
 umocniono dna rowów
betonowymi
elementami
prefabrykowanymi
na
dł. 50,50mb;
 umocniono dna rowów
przez
obsianie
trawą
119,00mb;
 oczyszczono rowy z namułu
na dł. 4 389,0mb;
 odtworzono rowy na dł.
160,00m;
 oczyszczono przepusty na dł.
130,00m;
 wykarczowano
krzaki
i samosiewy
z
pasa
drogowego
na
pow.
2
950,00m ;
 wyrównano
nawierzchnię
wjazdów i poboczy o pow.
2
762,0m
Remonty obiektów
inżynierskich
 naprawa
bramownicy
w ciągu ul. Glinczańskiej od
strony ul. Żwakowskiej
(naprawa po kolizji)
 naprawa
barier
wraz
zodtworzeniem góry ściany
czołowej
mostu
nad
potokiem
Wilkowyjskim
w ciągu ul. Damrota- str.
wsch. (naprawa po kolizji)

43 206,33
3 966,53
235 341,85

808 716,38
2 430 632,72

165 949,64

15 621,00
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5.

6.
VIII

600-600164270

IX

600-600164270

X

600-600164270

Remonty:
- dokumentacja techniczna
remontu
parkingu
przy
ul. Filaretów
remont
schodów
terenowych przy ul. Tołstoja
awaryjna
naprawa
odwodnienia
liniowego
w rejonie
posesji
przy
ul.
Borowej
87,
ul. Dmowskiego 20 i ul.
Jastrzębiej
- likwidacja graffiti wraz
z wykonaniem
powłoki
malarskiej
na
części
korpusu
tunelu
w ciągu
ul.
Borowej
- remont ławek w rejonie j.
Paprocany
- remont nawierzchni ul.
Wiązowej-bocznej – jezdnia
dł. 75,40m wraz z dojściami
pieszymi i zjazdami do
posesji
- remont odwodnienia ul.
Jastrzębiej i ul. Prześwit
- remont ciągu pieszorowerowego przy jeziorze
Paprocany
wraz z uprządkowaniem
terenu wzdłuż
ścieżki
rowerowej
- remont cokołu figury św.
Anny przy ul. Andersa
- remont nawierzchni ul.
Brzoskwiniowej-bocznej
remont
ul.
Hlonda
w zakresie
korekty
łuku
- remont drogi dojazdowej
przy ul. Braterskiej - wymiana
nawierzchni brukowej na dł.
250,0m
- remont chodnika przy ul.
Damrota na dł. ok. 193,90m
remont
nawierzchni
gruntowo-żużlowych
(16
2
888,75m )
Naprawa sygnalizacji
świetlnych po awariach
i kolizjach drogowych
Remont nawierzchni części ul.
Dzwonkowej- bocznej (BP)
Remont nawierzchni ul.
Witosa- bocznej wraz z
parkingiem i chodnikami (BP)
Remont chodnika przy ul.
Hutniczej (BP)

865 538,90

13 888,40
127 887

127 885,81

121 322

121 321,85

71 757

71 756,99
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XI

600-600164270

Remont parkingu przy ul.
Reymonta 19-36 (BP)

160 308

156 711,85

X

600-600164270

Remont nawierzchni ul.
Kaczeniec (BP)

90 000

89 404,21

X

600-600164270

Remont pobocza pasa
drogowego ul. Na Grobli (BP)

18 000

17 749,79

XI

926-926954270

Remont ścieżki przy
zachodnim brzegu jeziora
Paprocany

167 031

167 030,56

XII

RAZEM I-XII

13 313 678,00

12 581 550,94
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA
Raport dotyczy 2018 roku – VII i VIII Kadencji samorządu (zestawienie według podmiotów
odpowiedzialnych za realizację uchwał)
Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data
podjęcia

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

25.01.2018

Wydział Obsługi
Rady Miasta
(DUR)

22.03.2018

DUR

24.05.2018

DUR

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z dnia 1 lutego 2018 r., poz. 754. Data wejścia w
życie 25 stycznia 2018 r. Tekst jednolity wraz z podjętymi zmianami nadal
XLIV/718/18
obowiązuje:
- UCHWAŁA NR XXXI/490/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy;
- UCHWAŁA NR LII/858/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października
2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego
Centrum Oświaty w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
XLVI/769/18
Uchwała weszła w życie 22.03.2018 r. Po rozpatrzeniu skargi na działalność
dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach Rada Miasta uznała
skargę za bezzasadną. Zakończono realizację uchwały.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady
Miasta Tychy w 2017 r.
Informacja o realizacji uchwały:
XLVIII/786/18
Uchwała weszła w życie 24.05.2018 r. Zakończono realizację uchwały
przyjmując jednocześnie sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta
Tychy w 2017 r.
Uchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Damianem Fierlą.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.08.2018 r. Zgodnie z treścią uchwały Rada
L/819/18
Miasta odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Damianem Fierlą. Uchwałę zrealizowano jednocześnie przekazując 31
sierpnia 2018 r. powyższą informację Wnioskodawcom.
Uchwała w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek
pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla
jednostek pomocniczych na rok 2019.
Informacja o realizacji uchwały:
L/820/18
Uchwała weszła w życie 30.08.2018 r. Ustalono zasady podziału środków
finansowych, które zostały uwzględnione w budżecie miasta Tychy dla
jednostek pomocniczych w roku 2019. Uchwała jest realizowana na
bieżąco.

L/821/18

L/822/18

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Z”.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z dnia 6 września 2018 r., poz. 5510. Uchwała weszła w życie
21.09.2018 r. Uchwała jest w trakcie realizacji. Wybory do Rady Osiedla „Z”
przeprowadzone zostaną w terminie wyborów do Rad Osiedli następnej
kadencji, po kadencji upływającej w roku 2018.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/801/18 Rady Miasta Tychy z
dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady
Miasta na II półrocze 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.08.2018 r. Dokonano zmiany planów pracy
komisji Rady poprzez zmianę terminów posiedzeń komisji w październiku z
uwagi na termin wyborów samorządowych przypadający na 21

30.08.2018

DUR

30.08.2018

DUR

30.08.2018

DUR

30.08.2018

DUR
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L/846/18

LII/858/18

LII/859/18

LII/860/18

LII/874/18

października 2018 r. Ponadto dokonano zmiany tematu nr 1 planu pracy na
II półrocze 2018 r. Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w
dniu 24 września 2018 r. Nin. punkt otrzymuje brzmienie: „Aktualny stan
postępowania gminy Tychy w sprawie inwestycji przebudowy ul.
Orzechowej. Sprawy terenowo-prawne dot. pasa drogowego ww. drogi.”.
Zakończono realizację.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/717/17 Rady Miasta Tychy z
dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2018 rok.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.08.2018 r. Dokonano zmiany planu pracy
Komisji Rewizyjnej poprzez zmianę terminu posiedzenia komisji w miesiącu
październiku z uwagi na termin wyborów samorządowych przypadających
na 21 października 2018 r. Zakończono realizację.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z dnia 18 października 2018 r., poz. 6428. Uchwała weszła w
życie z pierwszym dniem kadencji organów gminy następującej po kadencji
w czasie której uchwała niniejsza została podjęta.
Zmiana Statutu Miasta wynikała z potrzeby dostosowania jego przepisów
do aktualnych przepisów prawa oraz procedur w Radzie Miasta,
związanych z organizacją pracy Rady i jej komisji. Uchwała jest w trakcie
realizacji.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji w 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 15.10.2018 r. Rada przyjmując sprawozdania z
działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2018 roku uchwałę zrealizowała.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji
ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu –
ITS Tychy” w 2018 r. oraz jej rozwiązania.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie z ostatnim dniem VII kadencji Rady Miasta Tychy.
Uchwała została zrealizowana, Komisja ulega rozwiązaniu po przyjęciu
sprawozdania z pracy komisji w VII kadencji samorządu oraz wskutek
zrealizowania zakresu działania przekazanego jej uchwałą Rady Miasta
Tychy w bieżącej kadencji.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z
przeprowadzonej kontroli w zakresie dotacji udzielonych Spółce Tyski Sport
S.A.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 15.10.2018 r. Rada Miasta przyjęła sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie dotacji
udzielonych Spółce Tyski Sport S.A. tym samym realizując uchwałę.

30.08.2018

DUR

15.10.2018

DUR

15.10.2018

DUR

15.10.2018

DUR

15.10.2018

DUR

19.11.2018

DUR

19.11.2018

DUR

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY

I/1/18

I/2/18

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tychy (Barbara
Konieczna)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Zgodnie z treścią, w wyniku
głosowania tajnego wybrano radną Barbarę Konieczną na funkcję
Przewodniczącej Rady Miasta Tychy. Uchwała jest na bieżąco realizowana.
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
(Józef Twardzik)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Zgodnie z treścią, w wyniku
głosowania tajnego wybrano radnego Józefa Twardzika na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy. Uchwała jest na bieżąco
realizowana.
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I/3/18

I/4/18

I/5/18

I/6/18

I/7/18

I/8/18

I/9/18

I/10/18

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
(Rafał Żelazny)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Zgodnie z treścią, w wyniku
głosowania tajnego wybrano radnego Rafała Żelaznego na funkcję
Wiceprzewodniczącego
Rady
Miasta
Tychy.
Uchwała
jest
na bieżąco realizowana.
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
(Dariusz Wencepel)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Zgodnie z treścią, w wyniku
głosowania tajnego wybrano radnego Dariusza Wencepla na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy. Uchwała jest na bieżąco
realizowana.
Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rady Miasta
Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła przedmiot
działania Komisji, tym samym wdrażając założenia do realizacji.
Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła przedmiot
działania Komisji, tym samym wdrażając założenia do realizacji.
Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła przedmiot
działania Komisji.
Uchwała została uchylona :
Uchwałą nr IV/70/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2019 r. w
sprawie uchylenia Uchwały Nr I/7/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada
2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Tychy.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta
Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła skład
osobowy Komisji. Uchwała została zmieniona:
- UCHWAŁA NR I/9/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwałą Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada
2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta
Tychy;
- Uchwałą NR III/32/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada
2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta
Tychy.
Uchwała jest na bieżąco realizowana.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19
listopad 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji rady
Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Uchwała została zrealizowana.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła skład
osobowy Komisji Rewizyjnej. Uchwała została zmieniona Uchwałą NR
III/30/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Tychy. Uchwała jest na bieżąco realizowana.
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I/11/18

I/12/18

I/13/18

I/14/18

I/15/18

I/16/18

I/17/18

III/29/18

III/30/18

III/31/18

III/32/18

III/33/18

Uchwała w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła skład
osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała jest na bieżąco
realizowana.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła wybór
Przewodniczących Komisji. Uchwała jest na bieżąco realizowana.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła wybór
Przewodniczącej KR. Uchwała jest na bieżąco realizowana.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła wybór
Przewodniczącego KSWiP. Uchwała jest na bieżąco realizowana.
Uchwała w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących Komisji Rady
Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła wybór
Zastępców Przewodniczących Komisji. Uchwała jest na bieżąco
realizowana.
Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła wybór
Zastępcy Przewodniczącego KR. Uchwała została zmieniona Uchwałą NR
III/29/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
uchylenia Uchwały Nr I/16/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018
r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Tychy. Uchwała jest na bieżąco realizowana.
Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19.11.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła wybór
Zastępcy Przewodniczącego KSWiP. Uchwała jest na bieżąco realizowana.
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/16/18 Rady Miasta Tychy z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 20.12.2018 r. Uchwała została zrealizowana.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 20.12.2018 r. Uchwała została zrealizowana.
Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 20.12.2018 r. Uchwała jest w trakcie realizacji.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19
listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji
Rady Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: Uchwała weszła w życie 20.12.2018 r.
Uchwała została zrealizowana.
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na
I półrocze 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały: Uchwała weszła w życie 20.12.2018 r.
Rada Miasta przyjęła plany pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2019
roku. Uchwała jest w trakcie realizacji.
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III/34/18

III/64/18

III/65/18

Nr uchwały

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z”.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 20.12.2018 r. Konsultacje przeprowadzone zostały
8 stycznia 2019 r., w Spółdzielni Mieszkaniowej Zuzanna, Klub Osiedlowy,
ul. Zgrzebnioka 31a, w Tychach. Wyniki konsultacji zostały przedstawione
31 stycznia 2019 r. Uchwała została zrealizowana.
Uchwała w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 20.12.2018 r. Rada Miasta zatwierdziła wybór
Sekretarza Komisji Rewizyjnej. Uchwała jest w trakcie realizacji.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 20.12.2018 r. Rada Miasta przyjęła plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Z realizacji przyjętego planu pracy Komisja
Rewizyjna przedstawi Radzie Miasta sprawozdanie. Uchwała wobec
powyższego jest w trakcie realizacji.

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

20.12.2018

DUR

20.12.2018

DUR

20.12.2018

DUR

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

25.01.2018

Wydział
Budżetu
(DKB)

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
XLIV/719/18
Uchwalone zmiany wprowadzono do budżetu miasta Tychy na 2018r.
Budżet miasta realizowano zgodnie z planem po zmianach.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018 – 2028.
Informacja o realizacji uchwały:
XLIV/720/18
Uchwalone zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tychy na lata 2018 – 2028. Na jej podstawie jednostki zaciągały
zobowiązania związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
XLV/737/18
Uchwalone zmiany wprowadzono do budżetu miasta Tychy na 2018r.
Budżet miasta realizowano zgodnie z planem po zmianach.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018 – 2028.
Informacja o realizacji uchwały:
XLV/738/18
Uchwalone zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tychy na lata 2018 – 2028. Na jej podstawie jednostki zaciągały
zobowiązania związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
XLVI/753/18
Uchwalone zmiany wprowadzono do budżetu miasta Tychy na 2018r.
Budżet miasta realizowano zgodnie z planem po zmianach.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018 – 2028.
Informacja o realizacji uchwały:
XLVI/754/18
Uchwalone zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tychy na lata 2018 – 2028. Na jej podstawie jednostki zaciągały
zobowiązania związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/706/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych udzielanych w 2018 roku z budżetu miasta Tychy
dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
XLVII/772/18
Informacja o realizacji uchwały:
Na podstawie zmienionych stawek w 2018r. udzielono dotacji
przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Tychach.

25.01.2018

22.02.2018

22.02.2018

22.03.2018

22.03.2018

26.04.2018

DKB

DKB

DKB

DKB

DKB

DKB

144

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=456811

XLVII/773/18

XLVII/774/18

XLVIII/787/18

XLVIII/788/18

XLVIII/789/18

XLVIII/790/18

XLVIII/791/18

XLIX/803/18

XLIX/804/18

XLIX/805/18

L/826/18

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do budżetu miasta Tychy na 2018r.
Budżet miasta realizowano zgodnie z planem po zmianach.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018-2028.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tychy na lata 2018 – 2028. Na jej podstawie jednostki zaciągały
zobowiązania związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2017 rok.
Informacja o realizacji uchwały:
Zatwierdzono sprawozdania za 2017 rok
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za
okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Informacja o realizacji uchwały:
Udzielono Prezydentowi Miasta Tychy absolutorium za okres działalności
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały: Uchwalone zmiany wprowadzono do
budżetu miasta Tychy na 2018r. Budżet miasta realizowano zgodnie z
planem po zmianach.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018-2028.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tychy na lata 2018 – 2028. Na jej podstawie jednostki zaciągały
zobowiązania związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.
Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej miasta Tychy oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
Informacja o realizacji uchwały:
Przyjęta uchwała określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej miasta Tychy oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury. Dotyczy I półrocza każdego
kolejnego roku budżetowego. Na jej podstawie opracowano w 2018r.
informację za I półrocze 2018 roku.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/706/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych udzielanych w 2018 roku z budżetu miasta Tychy
dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Na podstawie zmienionych stawek w 2018r. udzielono dotacji
przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Tychach.
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do budżetu miasta Tychy na 2018 r.
Budżet miasta realizowano zgodnie z planem po zmianach.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018 – 2028.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tychy na lata 2018 – 2028. Na jej podstawie jednostki zaciągały
zobowiązania związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim
Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta
Tychy w latach 2018 – 2021.
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L/827/18

L/828/18

LI/847/18

LI/848/18

LII/861/18

LII/862/18

LII/863/18

Informacja o realizacji uchwały:
Przesunięto część planowanej do uruchomienia w 2018r. transzy kredytu
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z roku 2018 na rok 2019.
O powyższym poinformowano EBI.
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do budżetu miasta Tychy na 2018r.
Budżet miasta realizowano zgodnie z planem po zm..
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018 – 2028.
Informacja o realizacji uchwały: Uchwalone zmiany wprowadzono do
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 – 2028. Na jej
podstawie jednostki zaciągały zobowiązania związane z realizacją
wieloletnich przedsięwzięć.
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do budżetu miasta Tychy na 2018r.
Budżet miasta realizowano zgodnie z planem po zmianach.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018 – 2028.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tychy na lata 2018 – 2028. Na jej podstawie jednostki zaciągały
zobowiązania związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim
Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta
Tychy w latach 2018 – 2021.
Informacja o realizacji uchwały:
Zmieniono planowane terminy uruchomienia transz kredytu
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. O powyższym poinformowano EBI.
Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do budżetu miasta Tychy na 2018r.
Budżet miasta realizowano zgodnie z planem po zm.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018-2028.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tychy na lata 2018 – 2028. Na jej podstawie jednostki zaciągały
zobowiązania związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.
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II/19/18

II/20/18

II/21/18

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały: Uchwalone zmiany wprowadzono do
budżetu miasta Tychy na 2018r. Budżet miasta realizowano zgodnie z
planem po zmianach.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018 – 2028.
Informacja o realizacji uchwały: Uchwalone zmiany wprowadzono do
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 – 2028. Na jej
podstawie jednostki zaciągały zobowiązania związane z realizacją
wieloletnich przedsięwzięć.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim
Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta
Tychy w latach 2018 – 2021.
Informacja o realizacji uchwały: Zmieniono planowane terminy
uruchomienia transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
O powyższym poinformowano EBI.
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III/37/18

III/38/18

III/39/18

III/40/18

III/41/18

Nr uchwały

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do budżetu miasta Tychy na 2018r.
Budżet miasta realizowano zgodnie z planem po zmianach.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018-2028.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwalone zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tychy na lata 2018 – 2028. Na jej podstawie jednostki zaciągały
zobowiązania związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.
Uchwała w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowych udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta Tychy dla
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Na podstawie uchwalonych stawek w 2019r. z budżetu miasta Tychy będą
udzielane dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Tychach.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata
2019 – 2028.
Informacja o realizacji uchwały:
Na jej podstawie jednostki będą mogły w 2019 roku zaciągać zobowiązania
związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć.
Uchwała w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok.
Informacja o realizacji uchwały:
Realizacja budżetu na 2019r. następować będzie zgodnie z uchwalonym
planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

20.12.2018

DKB

20.12.2018

DKB

20.12.2018

DKB

20.12.2018

DKB

20.12.2018

DKB

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki
z ograniczoną
XLIV/721/18
odpowiedzialnością w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała zrealizowana.

Wydział
Przekształceń
25.01.2018
i Nadzoru
Właścicielskiego
(PPN)

Uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału
zakładowego Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka
XLVI/768/18
Akcyjna w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała zrealizowana.

22.03.2018

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MEGREZ Spółki
XLVII/785/18 z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała zrealizowana.

26.04.2018

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności
nieruchomości o powierzchni 0,2283 ha, numer działki 2454/83, na prawo
XLIX/818/18 użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,2711 ha, numer
działki 4527/26.
Informacja o realizacji uchwały: uchwałę w całości zrealizowano.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki: 1805/83 o powierzchni 970 m 2, 2317/83 o
powierzchni 3850 m 2 , stanowiących własność „Śródmieście” Spółki z
LI/857/18 ograniczoną
odpowiedzialnością w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
1.
Działka nr 1805/83 – w trakcie realizacji
2.
Działka nr 2317/83 – nie zrealizowano (brak ofert).
Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną
LII/873/18
odpowiedzialnością w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała nie zrealizowana

PPN

PPN

21.06.2018

PPN

27.09.2018

PPN

15.10.2018

PPN
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Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

25.01.2018

MUZEUM
MIEJSKIE

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego w Tychach
XLIV/722/18 Informacja o realizacji uchwały:
powołana w wyniku uchwały Rada Muzeum rozpoczęła swoją pracę
w pierwszym kwartale 2018 r. Zgodnie z uchwałą kadencja Rady Muzeum
trwa 4 lata.

Nr uchwały

XLIV/723/18

XLIV/724/18

XLIV/725/18

XLIV/726/18

XLV/740/18

XLVI/755/18

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji
VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria naboru
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, w przypadku dysponowania przez szkoły
wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do
publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz
kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół
podstawowych, w których zorganizowany jest oddział przedszkolny oraz
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowana
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/612/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej
obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest
miasto Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/523/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach
ioddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji

25.01.2018

Miejskie
Centrum
Oświaty
(MCO)

25.01.2018

MCO

25.01.2018

MCO

25.01.2018

MCO

22.02.108

MCO

22.03.2018

MCO

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje
kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia
XLVII/775/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 26.04.2018
stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
XLVIII/793/18 wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 24.05.2018
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”
dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i
zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące
XLVIII/794/18
24.05.2018
osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.
Informacja o realizacji uchwały: uchylona

MCO

MCO

MCO
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XLVIII/795/18

XLVIII/796/18

XLIX/807/18

XLIX/808/18

XLIX/809/18

XLIX/810/18

L/832/18

L/833/18

L/834/18

L/835/18

LII/864/18

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta
Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/726/18 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/612/17 Rady
Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia
wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem
prowadzącym jest miasto Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/416/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy
pn. „Lider zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
mających
znaczące
osiągnięcia
w
zakresie
kształcenia
w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta
Tychy pn. „Lider zawodu”.
Informacja o realizacji uchwały: uchylona
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/415/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych
w mieście Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/523/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe,
na
okres
od
dnia
1
września
2017
r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli
zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku
szkolnym 2018/2019.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/416/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy
pn. „Lider zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia
w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta
Tychy pn. „Lider zawodu”.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji

24.05.2018

MCO

24.05.2018

MCO

21.06.2018

MCO

21.06.2018

MCO

21.06.2018

MCO

21.06.2018

MCO

30.08.2018

MCO

Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Tychach.
30.08.2018
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowana

MCO

Uchwała w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śląskiego w Katowicach z dnia 3 lipca 2018 r. nr NPII.4131.1.306.2018
stwierdzające nieważność Uchwały Nr XLVIII Rady Miasta Tychy z dnia 24
maja 2018 roku w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn.
„Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem 30.08.2018
ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub
mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowana
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLIX/810/18 Rady
Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. dotyczącej przyznania dyrektorom
publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji
30.08.2018
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/612/17 Rady Miasta Tychy z
dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej
obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest 15.10.2018
miasto Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji

MCO

MCO

MCO
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VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

II/26/18

Uchwała w sprawie uchylenia imienia Franciszka Zubrzyckiego Szkole
Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy
22.11.2018
ul. Czarnieckiego 22.
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowana

MCO

III/53/18

Uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowana

20.12.2018

MCO

III/54/18

Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych
w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji

20.12.2018

MCO

III/55/18

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy
a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego
punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz 20.12.2018
pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji

Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data
podjęcia

MCO

Odpowiedzialny
za realizację

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY

XLIV/727/18

XLIV/728/18

XLV/742/18

XLVI/756/18

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Tulipanów i Piaskowej w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała zrealizowana przyjęciem Uchwały Nr LI/852/18 RM Tychy z dnia
27 września 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Uchwała
w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej,
Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje w części
zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 lipca 2018 r. (II SA/Gl 344/18) oraz Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2018 r. (II OSK 2910/18). Dla
pozostałej części została podjęta Uchwała Nr IV/84/19 z dnia 31 stycznia
2019 r. oczekująca na wejście w życie.
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii
kolejowej w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje.
Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śląskiego z dnia 2 marca 2018 r. (NR IFIII.4131.1.19.2018)
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/728/18 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje w części
zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 lipca 2018 r. (II SA/Gl 344/18) oraz Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2018 r. (II OSK 2910/18). Dla
pozostałej części została podjęta Uchwała Nr IV/84/19 z dnia 31 stycznia
2019 r. oczekująca na wejście w życie.

Wydział
Planowania
25.01.2018
Przestrzennego
(GWP)

25.01.2018

GWP

22.02.2018

GWP

22.03.2018

GWP
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XLIX/814/18

XLIX/815/18

XLIX/816/18

XLIX/817/18

L/837/18

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje.
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej
i Potoku Tyskiego w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej
Rodziny w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Projekt został zaopiniowany przez Miejską Komisję UrbanistycznoArchitektoniczną z uwagami, trwają dalsze prace projektowe, w tym
uwzględniające uwagi komisji, przygotowanie projektu planu do zlecenia
prognozy oddziaływania na środowisko i ponownego przedłożenia MKUA
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji,
Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Przygotowanie projektu planu do zaopiniowania przez Miejską Komisję
Urbanistyczno-Architektoniczną, zlecenie prognozy oddziaływania na
środowisko.
Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
Informacja o realizacji uchwały: Podjęto nowe przystąpienia do sporządzenia

21.06.2018

GWP

21.06.2018

GWP

21.06.2018

GWP

21.06.2018

GWP

30.08.2018

GWP

27.09.2018

GWP

27.09.2018

GWP

27.09.2018

GWP

15.10.2018

GWP

20.12.2018

GWP

20.12.2018

GWP

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz trwają prace
projektowe wynikające z wniosków w załączniku do uchwały

LI/852/18

LI/853/18

LI/854/18

LII/865/18

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulic: Tulipanów i Piaskowej w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaskrów,
Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: Trwają prace projektowe.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Górniczego
w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: Trwają prace projektowe - przygotowanie
projektu planu do zaopiniowania przez Miejską Komisję UrbanistycznoArchitektoniczną
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków, położonym na obszarze miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: Nie obowiązuje - została zmieniona
Uchwałą Nr III/60/18.

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
III/60/18

III/61/18

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków, na obszarze miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała obowiązuje.
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną,
Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego
w Tychach - etap I.

Informacja o realizacji uchwały: Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję
Urbanistyczno-Architektoniczną, zlecenie prognozy oddziaływania na środowisko i
prognozy skutków finansowych
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Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data podjęcia

Odpowiedzialny za
realizację

25.01.2018

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
(GGN)

25.01.2018

GGN

25.01.2018

GGN

25.01.2018

GGN

22.02.2018

GGN

22.02.2018

GGN
oraz MZBM

22.02.2018

GGN

22.03.2018

GGN
MZBM
MOSiR

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY

XLIV/730/18

XLIV/731/18

XLIV/732/18

XLIV/733/18

XLV/743/18

XLV/744/18

XLV/745/18

XLVI/757/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas
nieoznaczony).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana w poz. 1-12,
- nie zrealizowana w poz. 13 (część nieruchomości nie
przeznaczona do dzierżawy do czasu realizacji inwestycji na
nieruchomości stanowiącej własność Invest GM (Grupa Daglezja)
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości
gruntowej położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej.
Informacja o realizacji uchwały:
Zrealizowana, Rep. A 4283/18 z 29.03.2018 roku
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości
gruntowej położonej
w Tychach przy ul. Mikołowskiej.
Informacja o realizacji uchwały:
Zrealizowana, Rep. A 7820/18 z 25.06.2018 roku
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości
gruntowej położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej.
Informacja o realizacji uchwały:
Zrealizowana, Rep. A 4291/18 z 29.03.2018 roku
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/699/17 z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowana
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana w poz. 1-6 przez GGN,
- odpowiedzialny za realizację uchwały w poz. 7 i 8 - MZBM:
Poz. 7 Umowa dzierżawy nr 18/DTE/18 zawarta w dniu 30.03.2018
r. z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Tychach ul. Kubicy 6, obowiązuje od 01.04.2018r. do
31.03.2021r.
Poz.8 Umowa dzierżawy nr 17/DTE/18 zawarta w dniu 30.03.2018
r. z Społecznym Towarzystwem Oświatowym, Samodzielne Koło
Terenowe nr 30 w Tychach z siedzibą ul. Edukacji 11a, obowiązuje
od 01.04.2018r. do 31.03.2021r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas
nieoznaczony).
Informacja o realizacji uchwały:
- nie zrealizowana w poz. 1, ponieważ nastąpiła zmiana celu
dzierżawy z budynku gospodarczego na budynek mieszkalny
(ponownie ujęto w uchwale nr L/841/18 z 30.08.2018 r.
z właściwym celem - pod budynek mieszkalny i zrealizowano w tej
pozycji),
- zrealizowana w poz. 2
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana w poz. 1 przez MZBM,
- zrealizowana w poz. 2-4 przez GGN,
- odpowiedzialny za realizację uchwały w poz. 5 i 6 - MZBM:
Poz.5 Umowa dzierżawy nr 21/DTE/18 zawarta w dniu 30.04.2018
r. i obowiązuje od 01.05.2018 r. do 30.04.2021 r.
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XLVI/758/18

XLVI/759/18

XLVII/776/18

XLVII/777/18

Poz.6 Umowa dzierżawy nr 22/DTE/18 zawarta w dniu 30.04.2018
r. i obowiązuje od 01.05.2018 r. do 30.04.2021 r.
- odpowiedzialny za realizację uchwały w poz. 7 - 11 - MOSiR:
- zrealizowana w poz. 7 - 10 przez MOSiR na obiektach : Hala
Sportowa i OW Paprocany,
- nie zrealizowana z poz. 11, ponieważ umowa nie została
podpisana z powodu braku zainteresowania ze strony dzierżawcy
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas
nieoznaczony).
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowana
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej położonej w Tychach przy ul. Towarowej.
Informacja o realizacji uchwały:
Niezrealizowana, w toku
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały:
- nie zrealizowana w poz. 1, ponieważ dzierżawca nabył prawo
użytkowania wieczystego dzierżawionej nieruchomości,
- zrealizowana w poz. 2 - 3 przez GGN,
- odpowiedzialny za realizację uchwały w poz. 4 - 13 – MZBM:
Poz.4 Umowa dzierżawy nr 144/DTE/18 zawarta w dniu 29.06.2018
r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Poz.5 Umowa dzierżawy nr 142/DTE/18 zawarta w dniu 29.06.2018
r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Poz.6 Umowa dzierżawy nr 143/DTE/18 zawarta w dniu 29.06.2018
r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Poz.7 Umowa dzierżawy nr 148/DTE/18 zawarta w dniu 29.06.2018
r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. Do Uchwały nr
XLVII/776/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. podano błędną
powierzchnię gruntu działki nr 3895/33, przekazano z poprawioną
powierzchnią gruntu na Sesję Rady Miasta Tychy i uchwalono
Uchwałą nr XLVIII/797/18 z dnia 24 maja 2018 r. Poz.15.
Poz.8 Umowa dzierżawy nr 20/DTE/15 zawarta w dniu 12.06.2015
r. z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A, Al.
Marszałka Piłsudskiego 12 w Tychach. Porozumienie z dnia
10.04.2018 r. wynikające z ww. umowy dzierżawy w sprawie działki
2
nr 219/34 o pow. 281,00 m położonej przy ul. Katowickiej,
przejmuje Gmina Miasta Tychy.
Poz.9 Umowa dzierżawy nr 158/DTE/18 zawarta w dniu 31.07.2018
r. i obowiązuje od 01.08.2018 r. do 31.07.2021 r.
Poz.10 Umowa dzierżawy nr 140/DTE/18 zawarta w dniu
30.05.2018 r. i obowiązuje od 01.06.2018 r. do 31.05.2021 r.
Poz.11 Umowa dzierżawy nr 145/DTE/18 zawarta w dniu
29.06.2018 r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Poz.12 Umowa dzierżawy nr 147/DTE/18 zawarta w dniu
29.06.2018 r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Poz.13 Umowa dzierżawy nr 141/DTE/18 zawarta w dniu
30.05.2018 r. i obowiązuje od 01.06.2018 r. do 31.05.2021 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas
nieoznaczony).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana w poz. 1 - 4 przez GGN,
- odpowiedzialny za realizację uchwały w poz. 5 - 59 – MZBM:
Poz.5 Umowy dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/32,35,36,40,43,46/05/2018.
z
Zarządem
Wspólnot
Mieszkaniowych Nr 7,9,10,11,12,21,23,39,40,45,ARKA,ARKADIA/I
położonych w Tychach. Umowy zawarte na czas nieoznaczony.
Poz.6 Umowy dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 nr
DTE/28,31,33,34,37,38,41,42,45/05/2018 z Zarządem Wspólnot
Mieszkaniowych Nr 2,13,18,20,22,24,25,26,27,28, 29,30,32,33,
35,38, 41,44, ARKA, SZÓSTKA/I położonych w Tychach.

22.03.2018

GGN

22.03.2018

GGN

26.04.2018

GGN
MZBM

26.04.2018

GGN
MZBM
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Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.7 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/29,30,39,44,47,48/05/2018
z
Zarządem
Wspólnot
Mieszkaniowych Nr 3,4,5,6,14,15,17,31,34,37,42,43,48,PIĄTKA/I
położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.8 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/52,60,61/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
4,31,35,52/II położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.9 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/49,58/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
16,18,57/II położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.10 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/50,54/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
11,14,23,48,59/II położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.11 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/53,59,64/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
15,17,22,36,37,49,56/II położonych w Tychach. Umowa zawarta na
czas nieoznaczony.
Poz.12 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/51/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 24-25/II
położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.13 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/55/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
3,19,27,28,55/II położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.14 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/62/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 42/II
położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.15 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/67/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
9,10,33,46/II położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.16 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/65/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
29,63,64/II położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.17 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/66/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
30,38,39,47/II położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony
Poz.18 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/68/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
5,8,40,41,54/II położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.19 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/57/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 34/II
położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.20 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/69/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
6,7,20,21,44,45/II położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.21 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/56/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 26,50/II
położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.22 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr DTE/7981/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 34,38,48/III
położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.23 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/70,77,84,88/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych
nr 2,15,20,21,30,31,52/III położonych w Tychach. Umowa zawarta
na czas nieoznaczony.
Poz.24 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/75,92/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
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11,27,50,57/III położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.25 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/82,83,90/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
1,3,8,10,13,49,53/III położonych w Tychach. Umowa zawarta na
czas nieoznaczony.
Poz.26 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/85,87,93/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
7,9,17,19,29,56/III położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.27 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/50,73/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
36,39,40,44,54,OSKARD/III położonych w Tychach. Umowa zawarta
na czas nieoznaczony.
Poz.28 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/74,86/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
33,42,58/III położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.29 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/72,76,78/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
35,37,41,43,45,46,47/III położonych w Tychach. Umowa zawarta
na czas nieoznaczony.
Poz.30 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/71/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
26,28/III położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.31 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/89,91,95/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
4,5,6,9,14,18,51,CHEŁMEK/III położonych w Tychach. Umowa
zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.32 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/96/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
12,16,24,25,55/III położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.33 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/101,104,105,120/05/2018
z
Zarządem
Wspólnot
Mieszkaniowych nr 3,7,8,12,WESOŁA/IV położonych w Tychach.
Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.34 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/102/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 6/IV
położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.35 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/97,117/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
4,5,9,11/IV położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.36 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/98,111/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
26,28,33/IV położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.37 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/122,124/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
31,32,42-44/IV położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.38 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/106,113/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
37-39/IV położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.39 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/110,123/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
13,14,45/IV położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.40 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/107/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 15/IV
położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.41 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/99/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 19/IV
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położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.42 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/100,109,121/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych
nr 16-18,46/IV położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.43 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/103/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 2/IV
położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.44 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/108,114/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
20-23/IV położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.45 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/112,119/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
27,29,30,40,41/IV położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.46 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/115/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 3435/IV położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.47 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/116/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
1,24/IV położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.48 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/118/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
50,51,54/IV położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.49 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/125/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 36/IV
położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Poz.50 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/129/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
4,12,38/V położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.51 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/131-133/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
27-29,40,43,47/V położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.52 Umowy dzierżawy zawarte w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/137-138/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
30,31,33,34,35,46,53/V położonych w Tychach. Umowa zawarta na
czas nieoznaczony.
Poz.53 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/126/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
1,19,22/V położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.54 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/127/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
20,21,44/V położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.55 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/130/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 2325,32,36/V położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.56 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/134/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
7,9,39/V położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.57 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/135/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr
8,10,11,13-15/V położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas
nieoznaczony.
Poz.58 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/136/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 5,32
/V położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
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XLVII/778/18

XLVII/779/18

XLVII/780/18

XLVII/781/18

XLVIII/797/18

XLVIII/798/18

XLVIII/799/18

XLIX/811/18

Poz.59 Umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.05.2018 r. nr
DTE/139/05/2018 z Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych nr 42,49
/V położonych w Tychach. Umowa zawarta na czas nieoznaczony.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości
gruntowej położonej w Tychach przy ul. Ziębiej.
Informacja o realizacji uchwały:
Niezrealizowana, w toku
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości
gruntowej położonej w Tychach przy ul. Borowej.
Informacja o realizacji uchwały:
Niezrealizowana, w toku
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej położonej w Tychach przy ul. Katowickiej.
Informacja o realizacji uchwały:
Niezrealizowana, w toku
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej położonej w Tychach przy ul. Spacerowej.
Informacja o realizacji uchwały:
Niezrealizowana, w toku
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana w poz. 1 - 6 przez GGN,
- odpowiedzialny za realizację uchwały w poz. 7 - 15 – MZBM:
Poz.7 Umowa dzierżawy nr 154/DTE/18 zawarta w dniu 29.06.2018
r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. Porozumienie
zawarte w dniu 29.01.2019 r. w sprawie rozwiązania ww. umowy
dzierżawy z dniem 31.01.2019 r.
Poz.8 Umowa dzierżawy nr 155/DTE/18 zawarta w dniu 29.06.2018
r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Poz.9 Umowa dzierżawy nr 150/DTE/18 zawarta w dniu 29.06.2018
r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Poz.10 Umowa dzierżawy nr 151/DTE/18 zawarta w dniu
29.06.2018 r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Poz.11 Umowa dzierżawy nr 152/DTE/18 zawarta w dniu
29.06.2018 r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Poz.12 Umowa dzierżawy nr 153/DTE/18 zawarta w dniu
29.06.2018 r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Poz.13 Umowa dzierżawy nr 149/DTE/18 zawarta w dniu
29.06.2018 r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Poz.14 Umowa dzierżawy nr 165/DTE/18 zawarta w dniu
11.09.2018 r. i obowiązuje od 15.09.2018 r. do 14.09.2021 r.
Poz.15 Umowa dzierżawy nr 148/DTE/18 zawarta w dniu
29.06.2018 r. i obowiązuje od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul.
Nowokościelnej.
Informacja o realizacji uchwały: Niezrealizowana, w toku
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku
zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tychach
przy ul. Stoczniowców 70.
Informacja o realizacji uchwały:
Zrealizowano, Rep. A 9428/2018 z 26.07.2018 roku
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana w poz. 1 przez GGN,
- odpowiedzialny za realizację uchwały w poz. 2 – MZBM: Umowa
dzierżawy nr 156/DTE/18 zawarta w dniu 17.07.2018 r.
i obowiązuje od 17.07.2018 r. do 16.07.2021 r.

26.04.2018

GGN

26.04.2018

GGN

26.04.2018

GGN

26.04.2018

GGN

24.05.2018

GGN
MZBM

24.05.2018

GGN

24.05.2018

GGN

21.06.2018

GGN
MZBM
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XLIX/812/18

XLIX/813/18

L/838/18

L/839/18

L/840/18

L/841/18

LI/849/18

LI/850/18

LII/867/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy, stanowiącej część
działki nr (na czas nieoznaczony).
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowana przez GGN
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy nr
XXIV/423/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi.
Informacja o realizacji uchwały:
W trakcie stałej realizacji (uchwala ogólna)
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej.
Informacja o realizacji uchwały: Niezrealizowana, w toku
Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu
(garaż).
Informacja o realizacji uchwały:
Zrealizowana Rep. A 4077/18 z 30.10.2018 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana w poz. 1-3 przez GGN,
- odpowiedzialny za realizację uchwały w poz. 4-6: MZBM:
Poz.4 Umowa dzierżawy nr 174/DTE/18 zawarta w dniu 05.11.2018
r. i obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
Poz.5 Umowa dzierżawy nr 175/DTE/18 zawarta w dniu 28.09.2018
r. i obowiązuje od 01.10.2018 r. do 30.09.2021 r.
Poz.6 Umowa dzierżawy nr 181/DTE/18 zawarta w dniu 31.10.2018
r. z „NETIA” Spółka Akcyjna z siedzibą 02-822 Warszawa, ul.
Poleczki 13 obowiązuje od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas
nieoznaczony).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana w poz. 1-5 i 7 przez GGN,
- nie zrealizowana w poz. 6, ponieważ strona złożyła oświadczenie,
że nie korzysta ze wskazanej nieruchomości na cele budynku
gospodarczego, który w części jest własnością gminy
(postępowanie o dzierżawę wszczęte z urzędu)
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana w poz. 1, 3, i 5 przez GGN,
- poz. 2 w trakcie realizacji przez GGN,
- nie zrealizowana w poz. 4, ponieważ dotychczasowy dzierżawca
nie złożył wniosku o kontynuację dzierżawy,
- odpowiedzialny za realizację uchwały w poz. 6-26: DUG zrealizowana
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas
nieoznaczony).
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowana w poz. 1, 4, 6-11
przez GGN, nie zrealizowana w poz. 2, ponieważ dotychczasowy
dzierżawca wystąpił o wyrażenie zgody na sprzedaż nakładów na
dzierżawionym gruncie, a nowy wniosek nabywcy nakładów
o dzierżawę nie został złożony,
- zrealizowana w poz. 3 przez MZUiM,
- nie zrealizowana w poz. 5 ponieważ dotychczasowy dzierżawca
nie złożył wniosku o kontynuację dzierżawy
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy
zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości.
Informacja o realizacji uchwały:
Zrealizowana

21.06.2018

GGN

21.06.2018

GGN

30.08.2018

GGN

30.08.2018

GGN

30.08.2018

GGN
MZBM

30.08.2018

GGN

27.09.2018

GGN
DUG

27.09.2018

GGN
MZUiM

15.10.2018

GGN
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LII/868/18

LII/870/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz
dotychczasowych użytkowników wieczystych, nieruchomości
gruntowych położonych w Tychach przy ul. Spacerowej / Mała
Aleja Róż i Zimorodków.
Informacja o realizacji uchwały:
Zrealizowana sprzedaż wszystkich działek
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako część
działki nr 4933/33 (na czas nieoznaczony).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana przez GGN

15.10.2018

GGN

15.10.2018

GGN

20.12.2018

GGN

20.12.2018

GGN

20.12.2018

GGN

20.12.2018

GGN

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY

III/56/18

III/57/18

III/58/18

III/59/18

Nr uchwały

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas
nieoznaczony).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana w całości przez GGN
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały:
- zrealizowana w poz. 2 i 3 przez GGN,
- nie zrealizowana w poz. 1, ponieważ wskazano niewłaściwy nr
działki nieruchomości - nieruchomość z prawidłowym nr działki
ponownie ujęto w uchwale nr IV/86/19 z 31.01.2019 r. i
zrealizowano w tej poz.
Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu
(garaż).
Informacja o realizacji uchwały:
Niezrealizowana, w toku
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości oznaczonej jako działka nr
położona w Tychach
przy ul. Jakuba oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na
rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa
rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr
.
Informacja o realizacji uchwały:
Zrealizowana, Rep. A 5046/2018 z 28 grudnia 2018 roku

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

25.01.2018

Tyski Zakład
Usług
Komunalnych
(TZUK)

25.01.2018

TZUK

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
XLIV/734/18 Informacja o realizacji uchwały: Z chwilą wejścia uchwały w życie na
terenie gminy wdrożono treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) m.in.
poprzez jej ujęcie w nowym przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta
Tychy.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: Na terenie gminy wdrożono system
XLIV/735/18 gospodarowania odpadami komunalnymi zgodny z treścią rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U.
z 2017 r. poz. 19) obligujący właścicieli nieruchomości do zbierania
odpadów w sposób w nim określony.
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XLV/750/18

XLVI/760/18

XLVI/761/18

XLVI/762/18

XLVI/763/18

XLVI/764/18

XLVI/765/18

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XII/178/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Tyskiego
Zakładu Usług Komunalnych w Tychach do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej.
Informacja o realizacji uchwały:
Termin i sposób realizacji uchwały zmieniono Uchwałą Nr XVLI/760/18
z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/750/18 Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XII/178/15 Rady
Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora
Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Informacja o realizacji uchwały:
Przesunięto termin przekazania właściwości w sprawach związanych
z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 01
maja 2018 r. Z dniem wejścia w życie uchwały wszelkie kompetencje
dotyczące realizacji uchwały przeniesiono z Dyrektora TZUK na Prezydenta
Miasta Tychy. Realizacja zadań odbywa się za pośrednictwem właściwego
Wydziału UM Tychy.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/245/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Informacja o realizacji uchwały:
Z dniem wejścia w życie uchwały wszelkie kompetencje dotyczące
realizacji uchwały przeniesiono z Dyrektora TZUK na Prezydenta Miasta
Tychy. Realizacja zadań odbywa się za pośrednictwem właściwego
Wydziału UM Tychy.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Informacja o realizacji uchwały:
Z dniem wejścia w życie uchwały wszelkie kompetencje dotyczące
realizacji uchwały przeniesiono z Dyrektora TZUK na Prezydenta Miasta
Tychy. Realizacja zadań odbywa się za pośrednictwem właściwego
wydziału UM Tychy.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/270/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego Zakładu Usług
Komunalnych w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Z właściwości przedmiotowej TZUK usunięto realizację zadań związanych
z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzez
przekazanie zadań do właściwego wydziału UM Tychy – począwszy od 01
maja 2018 r.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/288/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacja o realizacji uchwały:
Z dniem wejścia w życie uchwały wszelkie kompetencje dotyczące
realizacji uchwały przeniesiono z Dyrektora TZUK na Prezydenta Miasta
Tychy. Realizacja zadań odbywa się za pośrednictwem właściwego
Wydziału UM Tychy. Wdrożono druk deklaracji zgodny ze wzorem
określonym uchwałą.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/289/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacja o realizacji uchwały:
Z dniem wejścia w życie uchwały wszelkie kompetencje dotyczące
realizacji uchwały przeniesiono z Dyrektora TZUK na Prezydenta Miasta
Tychy. Realizacja zadań odbywa się za pośrednictwem właściwego
Wydziału UM Tychy. Rozpoczęto wdrażanie e-deklaracji zgodnej ze
wzorem określonym uchwałą.

22.02.2018

TZUK

22.03.2018

TZUK

22.03.2018

TZUK

22.03.2018

TZUK

22.03.2018

TZUK

22.03.2018

TZUK

22.03.2018

TZUK
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Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/290/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część
XLVI/766/18 roku.
Informacja o realizacji uchwały:
Z dniem wejścia w życie uchwały wszelkie kompetencje dotyczące
realizacji uchwały przeniesiono z Dyrektora TZUK na Prezydenta Miasta
Tychy. Realizacja zadań odbywa się za pośrednictwem właściwego
Wydziału UM Tychy.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
XLVI/767/18
Z dniem wejścia w życie uchwały wszelkie kompetencje dotyczące
realizacji uchwały przeniesiono z Dyrektora TZUK na Prezydenta Miasta
Tychy. Realizacja zadań odbywa się za pośrednictwem właściwego
Wydziału UM Tychy.

Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

22.03.2018

22.03.2018

Data
podjęcia

TZUK

TZUK

Odpowiedzialny
za realizację

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Informacja o realizacji uchwały:
1.
W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się cztery
posiedzenia
Komisji
(20.03.2017r.,
13.09.2017r.,
25.09.2017r.,05.12.2017r.)
2.
Realizowano zamierzenia ujęte w rocznym planie pracy,
przyjętym na posiedzeniu w dniu 20.03.2017 r. oraz sprawy
wniesione
3.
Do zadań „Komisji” w 2017 roku należało:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
na terenie miasta;
2) opiniowanie pracy Policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży,
XLIV/736/18
a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta 25.01.2018
zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli;
3) opiniowanie projektów programów współdziałania Policji, służb
miejskich, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych
wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;
4) opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań
zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji
przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
publicznego i porządku;
5) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych
dokumentów związanych z wykonywaniem zadań wynikających
z oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
na terenie miasta Tychy.

Wydział
Zarządzania
Kryzysowego,
Praw
Obronnych
i Pion Ochrony
(PZK)
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Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji
XLV/739/18
powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
Informacja o realizacji uchwały: Zmieniona uchwałą L/830/18

22.02.2018

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
(MOPS)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
XLIX/806/18 lata 2018-2020”.
Informacja o realizacji uchwały: w realizacji

21.06.2018

MOPS

Uchwała w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji
powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
Informacja o realizacji uchwały: Zmieniona uchwałą II/24/18

30.08.2018

MOPS

30.08.2018

MOPS

30.08.2018

MOPS

II/24/18

Uchwała w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji
powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowana

22.11.2018

MOPS

III/51/18

Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie
dożywiania na lata 2019-2023.
Informacja o realizacji uchwały: w realizacji

20.12.2018

MOPS

III/52/18

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z
pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – moduł dla
dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych.
Informacja o realizacji uchwały: w realizacji

20.12.2018

MOPS

Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

22.02.2018

Wydział
Geodezji
(GWG)

L/829/18

L/830/18

L/831/18

Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne.
Informacja o realizacji uchwały: w realizacji
Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w
miejscu zamieszkania usługobiorcy, realizowane przez Gminę Miasta
Tychy w ramach projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 dla osi priorytetowej: IX.
Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych –
konkurs oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Informacja o realizacji uchwały: w realizacji

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
XLV/741/18 Uchwała w sprawie nadania nazw parkom położonym na terenie Miasta
Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowano.
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Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

22.02.2018

Wydział
Komunalny,
Ochrony
Środowiska
i Rolnictwa
(IKO)

22.02.2018

IKO

22.02.2018

IKO

22.02.2018

IKO

26.04.2018

IKO

26.04.2018

IKO

26.04.2018

IKO

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata
XLV/746/18 2018-2021.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała straciła moc z dniem wejścia
w życie uchwały nr LI/856/18 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie
zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2018-2022.
Uchwała w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na
XLV/747/18 lata 2017-2019 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/438/16 Rady Miasta
Tychy z dnia 29 września 2016 r.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała zrealizowana.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miasta Tychy na lata
2018-2021.
XLV/748/18
Informacja o realizacji uchwały: uchwała w trakcie realizacji. Wieloletni
plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miasta
Tychy obowiązuje do roku 2021.
Uchwała w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2016-2018
XLV/749/18 zatwierdzonym uchwałą nr XX/353/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28
kwietnia 2016 r.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała zrealizowana.
Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy
Miasta Tychy na rok 2018.
XLVII/782/18 Informacja o realizacji uchwały: Uchwała Nr XLVII/782/18 z dnia
26.04.2018 r. Termin obowiązywania sezonu kąpielowego od 23 czerwca
do 2 września 2018r. Uchwała zrealizowana.
Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Tychy na
rok 2018.
Informacja o realizacji uchwały: Uchwała Nr XLVII/783/18 z dnia
XLVII/783/18
26.04.2018 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. 2018 poz. 3175
z 9 maja 2018r. Kąpielisko wpisane do Ewidencji kąpielisk na 2018r.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
XLVII/784/18 realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała w trakcie realizacji.

L/844/18

L/845/18

LI/856/18

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy inwestycji
związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
30.08.2018
w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała w trakcie realizacji.
Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy”.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała zrealizowana. Projekt „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta
Tychy” został przekazany do organu regulacyjnego tj. Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego 30.08.2018
Gospodarstwa Wodnego Wody Polski w celu zaopiniowania. Gmina
otrzymała opinię organu regulacyjnego. Na chwilę obecną trwają pracę nad
„Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Miasta Tychy”, uwzględniającym uwagi organu regulacyjnego, w celu
jego uchwalenia.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata
2018-2022.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała w trakcie realizacji. Wieloletni
27.09.2018
plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta
Tychy obowiązuje do roku 2022.

IKO

IKO

IKO
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II/28/18

III/35/18

III/36/18

Nr uchwały

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tychy na lata 2014-2020.
Informacja o realizacji uchwały:
uchwała w trakcie realizacji.
Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2019.
Informacja o realizacji uchwały:
uchwała w trakcie realizacji. celem uchwały jest opieka nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Tychy w 2019r.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności (ze zm.).
Informacja o realizacji uchwały:
Z uwagi na odroczony termin wejścia w życie uchwały, jej realizacja
nastąpi 01 kwietnia 2019 r. w drodze zmiany obowiązujących stawek
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz
nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne.

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

22.11.2018

IKO

20.12.2018

IKO

20.12.2018

IKO

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze.
XLVI/752/18 Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 18 kwietnia 2018 r., 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Termin na realizację
uchwały wynika z przepisów Kodeksu wyborczego.
Uchwała w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do
stanu faktycznego.
Informacja o realizacji uchwały:
XLVII/770/18 Uchwała weszła w życie 23 maja 2018 r., 14 dni po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała dostosowała
opis granic okręgów wyborczych, ustalonych w Uchwale Nr XLVI/752/18,
do stanu faktycznego. Dostosowanie polegało na zmianie nazwy ulicy.
Uchwała w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania.
Informacja o realizacji uchwały:
XLVII/771/18 Uchwała weszła w życie 23 maja 2018 r., 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Termin realizacji
uchwały wynika z przepisów Kodeksu wyborczego.
Uchwała w sprawie utworzenia na terenie miasta Tychy odrębnych
obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
L/823/18
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30 sierpnia 2018 r. z dniem podjęcia. Utworzono
odrębne obwody głosowania.

22.03.2018

Wydział
Organizacyjny,
Kadr i Szkolenia
(DUO)

26.04.2018

DUO

26.04.2018

DUO

30.08.2018

DUO

19.11.2018

DUO

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY

I/18/18

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 19 listopada 2018 r.. Wynagrodzenia Prezydenta
należy do kompetencji Rady Miasta i zostało ustalone na I sesji nowo
wybranej Rady.
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Nr uchwały

Data
podjęcia

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
XLV/751/18

L/842/18

L/843/18

LII/871/18

LII/872/18

Nr uchwały

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy
a Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolią.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała zrealizowana.

Miastem Tychy

Uchwała w sprawie przekazania przez Gminę Miasta Tychy zadań z zakresu
organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych
przewozach pasażerskich.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała zrealizowana.
Uchwała w sprawie wyrażenia intencji o przekształceniu jednostki
budżetowej Miasta Tychy Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach
w jednostkę budżetową Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała zrealizowana.
Uchwała w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Miasta Tychy
Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach w jednostkę budżetową
Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała zrealizowana.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zarządu Komunikacji
w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: uchwała zrealizowana.

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

22.02.2018

Miejski Zarząd
Komunikacji –
jednostka
funkcjonująca do
końca 2018 r.
(MZK)

30.08.2018

MZK

30.08.2018

MZK

15.10.2018

MZK

15.10.2018

MZK

Data podjęcia

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/524/12 Rady Miasta
XLVIII/792/18 Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu
i nadania nazwy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowano

Odpowiedzialny
za realizację

24.05.2018

Odpowiedzialny
za realizację
Placówka Pieczy
Zastępczej
„Kwadrat”
(PPZ
„KWADRAT”)

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
III/46/18

III/47/18

III/48/18

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej
„Kwadrat” w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowano
Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta
Tychy o nazwie "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1
w Tychach".
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowano
Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta
Tychy o nazwie "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2
w Tychach".
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowano

20.12.2018

PPZ
„KWADRAT”

20.12.2018

PLACÓWKA
PIECZY
ZASTĘPCZEJ
„KWADRAT”

20.12.2018

PPZ
„KWADRAT”

III/49/18

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Placówki OpiekuńczoWychowawczej Nr 1 w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowano

20.12.2018

PPZ
„KWADRAT”

III/50/18

Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Placówki OpiekuńczoWychowawczej Nr 2 w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały: zrealizowano

20.12.2018

PPZ
„KWADRAT”
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Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data
podjęcia

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
XLVIII/800/18 Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Zrealizowana – tytuł nadano Panu Adamowi Bieleckiemu.

Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

24.05.2018

Odpowiedzialny
za realizację
Wydział
Informacji,
Promocji
i Współpracy
z Zagranicą
(DUI)

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

21.06.2018

Wydział
Działalności
Gospodarczej
(DUG)

30.08.2018

DUG

30.08.2018

DUG

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

30.08.2018

Orkiestra
Kameralna
Miasta Tychy
AUKSO

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia
XLIX/802/18
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała obowiązuje od dnia 12 lipca 2018 roku. Uchwała została
zmieniona uchwałą Nr L/824/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia
2018 roku.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/802/18 Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla miasta Tychy
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała obowiązuje od dnia 21 września 2018 roku.
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi:
-250 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu
oraz na piwo,
L/824/18 -220 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 220 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
alkoholu.
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi:
- 200 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu
oraz na pismo,
- 200 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 200 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
alkoholu.
Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała obowiązuje od dnia 21 września 2018 roku.
L/825/18
Od dnia wejścia w życie uchwały miejsca sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta
nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od
obiektów chronionych.

Nr
uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

VII i VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą AUKSO
Orkiestra Kameralna Miasta Tychy.
L/836/18
Informacja o realizacji uchwały: Uchwała została zrealizowana na sesji dn.
30.08.2018. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego dn. 06.09.2018.
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Nr uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Narcyzów
24.
LI/851/18 Informacja o realizacji uchwały:
Została zawarta w dniu 30.10.2018 r. umowa dzierżawy nr 180/DTE/18.
Umowa została zawarta z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
„MEDICO” Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o. z siedzibą
43-100 Tychy, ul. Narcyzów 24 i obowiązuje od dnia 24.10.2018 r. do
23.10.2028 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały:
Poz.1 Umowa dzierżawy nr 7/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
i obowiązuje od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.
Poz.2 Umowa dzierżawy nr 16/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
i obowiązuje od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.
Poz.3 Umowa dzierżawy nr 15/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
i obowiązuje od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.
Poz.4 Umowa dzierżawy nr 13/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
z firmą DAMEKO Sp. z o.o. Sp.k. i obowiązuje od 01.03.2018 r.
do 28.02.2021 r.
Poz.5 Umowa dzierżawy nr 10/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
i obowiązuje od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.
Poz.6 Umowa dzierżawy nr 9/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
i obowiązuje od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.
Poz.7 Umowa dzierżawy nr 12/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
XLIV/729/18
i obowiązuje od 01.03.2018r. do 28.02.2021r.
Poz.8 Umowa dzierżawy nr 14/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
i obowiązuje od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.
Poz.9 Umowa dzierżawy nr 6/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
i obowiązuje od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.
Poz.10 Umowa dzierżawy nr 8/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
i obowiązuje od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.
Poz.11 Umowa dzierżawy nr 4/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
i obowiązuje od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.
Poz.12 Umowa dzierżawy nr 11/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
i obowiązuje od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.
Poz.13 Umowa dzierżawy nr 5/DTE/18 zawarta w dniu 28.02.2018 r.
i obowiązuje od 01.03.2018r. do 28.02.2021r.
Poz.14 Umowa dzierżawy nr 3/DTE/18 zawarta w dniu 26.02.2018 r.
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia nr 4 Sp. z o.o.
z siedzibą al. Niepodległości 45 w Tychach i obowiązuje od 25.02.2018 r.
do 24.02.2021 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały:
Poz.1 Umowa dzierżawy nr 183/DTE/18 zawarta w dniu 31.10.2018 r.
z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
LII/869/18 ul. Kubicy 6 i obowiązuje od 01.11.2018 r. do 30.10.2021 r.
Poz.2 Umowa dzierżawy nr 184/DTE/18 zawarta w dniu 14.11.2018 r.
z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
ul. Kubicy 6 i obowiązuje od 15.11.2018 r. do 14.11.2021 r.
Poz.3 Umowa dzierżawy nr 182/DTE/18 zawarta w dniu 19.11.2018 r.
i obowiązuje od 20.11.2018 r. do 19.11.2021 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Informacja o realizacji uchwały:
II/27/18
Poz.1 Umowa dzierżawy nr 191/DTE/18 zawarta w dniu 28.12.2018 r.
i obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
Poz.2 Umowa dzierżawy nr 190/DTE/18 zawarta w dniu 28.12.2018 r.
i obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

27.09.2018

Miejski Zarząd
Budynków
Mieszkalnych
(MZBM)

25.01.2018

MZBM

15.10.2018

MZBM

22.11.2018

MZBM
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Poz.3 Umowa dzierżawy nr 189/DTE/18 zawarta w dniu 28.12.2018 r.
i obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
Poz.4 Umowa dzierżawy nr 12/DTE/16 zawarta w dniu 29.02.2016 r.
i obowiązuje od 01.03.2016 r. do 28.02.2019 r. Nowa umowa dzierżawy
będzie obowiązywała od 01.03.2019 r do 28.02.2021 r.

Nr
uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

27.09.2018

Wydział
Gospodarki
Lokalowej
(IGL)

15.10.2018

IGL

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

20.12.2018

Straż Miejska
(PSM)

Data
podjęcia

Odpowiedzialny
za realizację

20.12.2018

Miejski Zarząd
Ulic i Mostów
(MZUiM)

VII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta
LI/855/18
Tychy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad finansowania inwestycji i remontów
nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Miasta Tychy
LII/866/18 związanych z rewitalizacją nieruchomości osiedla „A” łącznie z rekonstrukcją
elementów architektury socrealistycznej.
Informacja o realizacji uchwały: w trakcie realizacji.

Nr
uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała Rady Miasta Tychy nr III/63/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu na rok 2019 weszła w życia dnia 1 stycznia 2019 roku. Obowiązywać
będzie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Uchwała zawiera wysokość opłat za
III/63/18 usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg w trybie artykułu 130a
ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018.1990 t.j.) oraz wysokość
kosztów ponoszonych przez właściciela pojazdu w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu.Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała Nr XLII/702/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na
wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie.
Dnia 31 stycznia 2019 roku do Prezydenta Miasta Tychy wpłynęło
z Prokuratury Rejonowej w Tychach pismo (Sygn. akt PR433.4.2019)
z prośbą o pilne udzielenie uaktualnionych informacji dotyczących wyżej
wymienionej uchwały. Pismo przekazano do Prokuratury dnia 1 lutego 2019
roku.

Nr
uchwały

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY

III/62/18

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/382/2000 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu
Ulic i Mostów w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Jednostka przejęła i realizuje część zadań dotychczas należących do
Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.
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Nr
uchwały

II/22/18

II/23/18

Nr
uchwały

II/25/18

III/42/18

III/43/18

III/44/18

III/45/18

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie gminy Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Na podstawie przedmiotowej uchwały Wydział Podatków i Opłat realizuje
budżet poprzez ustalanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku
od nieruchomości na 2019 r.
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu
składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Informacja o realizacji uchwały:
Przedmiotowe wzory są wykorzystywano do realizacji obowiązku
podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na
2019 r.

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY
Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Tychy 22.11.2018 r.
Uchwała jest realizowana w 2019 r.
Na podstawie określonych w Programie priorytetowych zadań współpracy
zostały ogłoszone pierwsze otwarte konkursy ofert na realizację zadań
w 2019 roku.
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Tychy 20.12.2018 r. jako akt
prawa miejscowego. Weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w
dzienniku urzędowym Wojewody Śląskiego, tj. 18.01.2019 r.
Uchwała jest realizowana w 2019 r.
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
miasta Tychy.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Tychy 20.12.2018 r. jako akt
prawa miejscowego. Weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w
dzienniku urzędowym Wojewody Śląskiego, tj. 18.01.2019 r.
Uchwała jest realizowana w 2019 r.
Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Tychy 20.12.2018 r.
Weszła w życie z dniem 01.01.2019 r.
Uchwała jest realizowana w 2019 r.
Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Tychy 20.12.2018 r.
Weszła w życie z dniem 01.01.2019 r.
Uchwała jest realizowana w 2019 r.

Data
podjęcia

22.11.2018

Odpowiedzialny

Wydział
Podatków
i Opłat
(DKP)

22.11.2018

DKP

Data
podjęcia

Odpowiedzialny

22.11.2018

Wydział
Spraw
Społecznych
i Zdrowia
(SWZ)

20.12.2018

SWZ

20.12.2018

SWZ

20.12.2018

SWZ

20.12.2018

SWZ

169

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:10:06

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=456811

„Raport o stanie gminy miasta Tychy” został opracowany na podstawie danych pozyskanych
z wydziałów Urzędu Miasta Tychy, jednostek organizacyjnych miasta, dostępnych analiz i raportów
oraz danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
Przygotowanie przez Prezydenta Miasta raportu jest pierwszym etapem procedury rozpatrzenia
raportu przez Radę Miasta. Kolejne etapy to: debata nad raportem oraz przeprowadzenie
głosowania w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania. Raport ma charakter
publiczny i jest prezentowany na sesji absolutoryjnej Rady Miasta.
W debacie nad raportem mają prawo brać udział również mieszkańcy. Osoby, które chciałyby zabrać
głos są zobowiązane złożyć wcześniej, w określonym terminie, pisemne zgłoszenie, poparte
podpisami.
Treść „Raportu o stanie gminy miasta Tychy” została opublikowana na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.umtychy.pl/raport-o-stanie-gminy.

URZĄD MIASTA TYCHY
Aleja Niepodległości 49, 43 - 100 Tychy
tel: (32) 776 - 33 - 33
fax: (32) 776 - 33 - 44
e-mail: poczta@umtychy.pl
Serwis informacyjny UM Tychy: www.umtychy.pl
NIP Gminy Tychy: 646-00-13-450
REGON GMINY MIASTA TYCHY
REGON Urzędu Miasta Tychy
Kod terytorialny gminy: 247701 1
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