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Szanowni Państwo!
Raport o stanie miasta to źródło wiedzy o Tychach i zmianach, jakie zaszły w naszym
mieście w 2019 roku. Na blisko 160 stronach podsumowaliśmy działalność Rady Miasta,
Prezydenta, miejskich instytucji i spółek działających w Tychach.
Na rekordowo niskim poziomie 2% utrzymywał się w ubiegłym roku poziom bezrobocia. Miasto dynamicznie się rozwijało, wzrósł znacznie poziom życia mieszkańców.
Wydatki budżetu miasta na 1 mieszkańca wyniosły 7669 zł (w 2017 roku było to 5457 zł).
Wzrosła także liczba szkół, przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych w mieście. Zrealizowaliśmy
również wiele inwestycji – po raz pierwszy w historii miasta budżet przekroczył miliard złotych! Większość prac przy przebudowie DK-44 została wykonana, rozpoczęła się realizacja
wartego ponad 117 milionów projektu pn. Inteligentny System Zarządzania i Sterowania
Ruchem w Tychach, obejmujący przebudowę blisko 40 skrzyżowań. Niemal 23 miliony złotych przeznaczyliśmy na modernizację oświetlenia ulicznego na tyskich osiedlach (w sumie
wymieniono ponad 2300 opraw). Wykonaliśmy termomodernizację 11 placówek oświatowych i dzielnicy Osada. Rok 2019 to także dalsza walka o czyste powietrze. Kontynuowaliśmy
Program Ograniczenia Niskiej Emisji, wymieniliśmy 456 starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe. Przyznaliśmy dofinansowania na wymianę 71 starych instalacji. W ubiegłym
roku większą uwagę zaczęliśmy przywiązywać do zieleni w mieście. Opracowaliśmy „System
zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy”, wykonaliśmy także kompleksową
kontrolę drzewostanu na terenie gminnych placówek oświatowych. W różnych przestrzeniach
miasta pojawiły się nowe nasadzenia, po raz pierwszy także “łąki kwietne”. Nie zapomnieliśmy również o projektach społecznych, aktywizujących osoby starsze i samotne. Wiele
programów realizowaliśmy z myślą o dzieciach i tyskiej młodzieży, m.in. projekty obejmujące
podniesienie jakości edukacji w mieście czy wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych. Pamiętaliśmy także o kulturze i sporcie. W naszym mieście odbyło się wiele koncertów
i wydarzeń, m.in. festiwal AUKSODRONE, Rock na Plaży, Port Pieśni Pracy, Święto Miasta. Przez
cały rok trwały prace przy budowie mariny kajakowej nad Jeziorem Paprocańskim. W 2019
roku otwarliśmy też obiekt do nauki gry w golfa (typu Driving Range) i doposażyliśmy obiekty
oraz boiska na terenie miasta. W Tychach powstały także nowe drogi rowerowe na ulicach:
Oświęcimskiej, Beskidzkiej, Grota-Roweckiego, Przemysłowej i Metalowej. W połowie roku
gościliśmy na Stadionie Miejskim najlepszych młodych piłkarzy świata. Tychy były jednym
z sześciu miast - gospodarzy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej do lat 20. Bez wątpienia
mieliśmy wiele powodów do radości i satysfakcji, ale nie ukrywam, że cały czas wysoko stawiamy poprzeczkę.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z całym „Raportem o stanie miasta Tychy”. Znajdziecie
w nim wiele szczegółowych informacji i danych dotyczących tego, co działo się w mieście
w ubiegłym roku. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim, dzięki którym nasze miasto się rozwija, zmienia i odnosi tyle sukcesów!
PREZYDENT MIASTA TYCHY
Andrzej Dziuba
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GEOGRAFIA MIASTA

POWIERZCHNIA WYBRANYCH MIAST
województwa śląskiego w km2
3

Tychy są miastem na prawach powiatu o powierzchni 81,81 km2,

i nierzadko nagła zmienność pogody na tym obszarze. Tychy

położonym w środkowej części województwa śląskiego, w połu-

leżą w dorzeczu Wisły, w zlewni Wisła Mała.

1. Dąbrowa Górnicza
188,73
2. Katowice
164,64
3. Częstochowa
159,71
4. Jaworzno
152,59
5. Rybnik
148,36

10

dniowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się siedem gmin

Od południa, wschodu i zachodu miasto otaczają Lasy

(Katowice, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Mikołów, Wyry, Kobiór),

Pszczyńskie, będące pozostałością dawnej Puszczy Pszczyńskiej,

wchodzących w skład czterech powiatów. Tychy stanowią ośro-

a na północy znajdują się Lasy Katowicko-Murckowskie, będące

dek usługowy dla południowego obrzeża aglomeracji. Zasięg

fragmentem południowej części Leśnego Pasa Ochronnego

oddziaływania obejmuje w głównej mierze powiat bieruńsko-

GOP. Tychy zajmują znaczące miejsce w Polsce pod względem

-lędziński, a w mniejszym stopniu także niektóre gminy powiatu

powierzchni parków spacerowo-wypoczynkowych (82,31 ha) oraz

mikołowskiego i pszczyńskiego oraz powiatu oświęcimskiego
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zieleńców (6,02 ha).

5

4

6. Gliwice
133,88
7. Bielsko Biała
124,51
8. Wisła
110,17
9. Sosnowiec
91,06
10. Lubliniec
89,36

11. Jastrzębie-Zdrój
85,33
12. Zawiercie
85,25
13. Tarnowskie Góry
83,88
14. Orzesze
83,75
15. Tychy
81,81
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w województwie małopolskim.
Miasto położone jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków
Obszar, na którym leżą Tychy, charakteryzuje się mikroklimatem

komunikacyjnych, łączących Warszawę i Wiedeń oraz Kraków

wyżynnym z dużym wpływem pobliskich gór – pasma Beskidu

i Wrocław. Usytuowane jest przy skrzyżowaniu tras międzyna-

Śląskiego i Żywieckiego. Częstym zjawiskiem są wiatry wiejące

rodowych Warszawa – Wiedeń i krajowej trasy Opole – Kraków.

niemal codziennie, stąd Tychy są określane mianem „miasta

Położone jest w odległości 58 km w linii prostej na południe

przeciągów”. Ponadto występują też liczne burze oraz duża

od portu lotniczego w Pyrzowicach i 65 km na zachód od portu

Tychy

11

MIEJSCE MIASTA TYCHY W RANKINGU
POD WZGLĘDEM POWIERZCHNI

81,81 km2
7

WOJEWÓDZTWO

POLSKA
8

lotniczego Kraków-Balice, ok. 30 km na północny wschód od
granicy czeskiej oraz ok. 55 km na północ od granicy słowackiej.
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LUDNOŚĆ WYBRANYCH MIAST
województwa śląskiego

fot. Radosław Każmierczak

1. Katowice
277 589
2. Częstochowa
220 433
3. Sosnowiec
191 771
4. Gliwice
170 954
5. Zabrze
170 374

2

6. Bielsko Biała
164 626
7. Bytom
145 787
8. Rybnik
138 010
9. Ruda Śląska
138 010
10. Tychy
121 913

11. Dąbrowa Górnicza
115 188
12. Chorzów
108 434
13. Jaworzno
91 563
14. Jastrzębie-Zdrój
89 128
15. Mysłowice
74 586

INFOGRAFIKA 2

9

11
12

3
1

15

13

8

Tychy

121 913
6

WOJEWÓDZTWO

POLSKA

28

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:33:15

44

14

MIEJSCE MIASTA TYCHY W RANKINGU
POD WZGLĘDEM LUDNOŚCI

6

7
5

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019

10

ŚLĄSKIE

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / Stan 1.01.2019 rok

10

7

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485745

SAMORZĄD MIASTA TYCHY
SKŁAD RADY MIASTA VIII KADENCJI W 2019 ROKU
IMIĘ I NAZWISKO

OKRĘG WYBORCZY

FUNKCJA W RADZIE MIASTA

KLUB RADNYCH

KAROLINA CHEMICZ-PAŁYS

Okręg wyborczy nr 3

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki
Przestrzennej i Infrastruktury

Stowarzyszenie
Inicjatywa Tyska

WOJCIECH CZARNOTA

Okręg wyborczy nr 2

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Koalicja
Obywatelska

EDYTA DANIELCZYK

Okręg wyborczy nr 2

LIDIA GAJDAS

Okręg wyborczy nr 2

MAREK GOŁOSZ

Okręg wyborczy nr 3

GRZEGORZ GWÓŹDŹ

Niezrzeszona
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Prawo
i Sprawiedliwość

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji

Okręg wyborczy nr 4

Stowarzyszenie
Inicjatywa Tyska

Koalicja
Obywatelska
Prawo
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 1

SŁAWOMIR WRÓBEL

Okręg wyborczy nr 4

-

Prawo
i Sprawiedliwość

ALEKSANDRA WYSOCKA- SIEMBIGA

Okręg wyborczy nr 5

-

Prawo
i Sprawiedliwość

RAFAŁ ŻELAZNY

Okręg wyborczy nr 3

Rada Miasta Tychy składa się z 25 radnych. Jej zadania określa
ustawa o samorządzie gminnym oraz Statut Miasta Tychy. Rada
obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Niezrzeszony

Koalicja
Obywatelska

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
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PRACA RADY MIASTA TYCHY W LICZBACH

rzadziej niż raz na kwartał. W 2019 roku odbyło się 11 sesji Rady
Miasta oraz łącznie 61 posiedzeń komisji. Liczba uchwał podjętych przez Radę Miasta w ubiegłym roku wyniosła 231.
W 2019 roku w Radzie Miasta funkcjonowały komisje:
▬

Komisja Finansów Publicznych

▬

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

▬

Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia,

LICZBA
UCHWAŁ

231

11

LICZBA
SESJI

61

LICZBA
POSIEDZEŃ
KOMISJI

JAROSŁAW HAJDUK

Okręg wyborczy nr 4

MICHAŁ KASPERCZYK

Okręg wyborczy nr 5

GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK

Okręg wyborczy nr 2

BARBARA KONIECZNA

Okręg wyborczy nr 4

Przewodnicząca Rady Miasta

Stowarzyszenie
Inicjatywa Tyska

INFOGRAFIKA 5

Ponadto Rada Miasta w 2019 r. podjęła jeszcze dwa Apele.

PATRYCJA KOSOWSKA-PAWŁOWICZ

Okręg wyborczy nr 5

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu

Stowarzyszenie
Inicjatywa Tyska

PODJĘTE
UCHWAŁY
PODJĘTE
UCHWAŁY

1. APEL Nr 1/2019 RADY MIASTA TYCHY w sprawie

Okręg wyborczy nr 1

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Stowarzyszenie
Inicjatywa Tyska

Zastępca Przewodniczącego Komisji Porządku
Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Samorządowych

Stowarzyszenie
Inicjatywa Tyska

KRZYSZTOF KRÓL

ANNA KRZYSTYNIAK

Okręg wyborczy nr 2

ANDRZEJ KŚCIUCZYK

Okręg wyborczy nr 5

MAGDALENA ŁUKA

Okręg wyborczy nr 5

IWONA OLEKSIAK

Okręg wyborczy nr 3

ALEKSANDRA PABIAN
URSZULA PAŹDZIOREK-PAWLIK
ANITA SKAPCZYK
SŁAWOMIR SOBOCIŃSKI
JÓZEF TWARDZIK
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-

DARIUSZ WENCEPEL

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych

Stowarzyszenie
Inicjatywa Tyska
Prawo
i Sprawiedliwość

-

Prawo
i Sprawiedliwość

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej

Koalicja
Obywatelska
Prawo
i Sprawiedliwość

-

Okręg wyborczy nr 4

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Finansów Publicznych

Stowarzyszenie
Inicjatywa Tyska

Okręg wyborczy nr 3

Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia,
Spraw Społecznych i Samorządowych

Stowarzyszenie
Inicjatywa Tyska

Okręg wyborczy nr 1

▬

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

▬

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

▬

Komisja Rewizyjna

wgWG
inicjatywy
uchwałodawczej
INICJATYWY
UCHWAŁODAWCZEJ

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

Stowarzyszenie
Inicjatywa Tyska

Okręg wyborczy nr 1

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Koalicja
Obywatelska

przedłużenia kontraktu na opiekę hospicyjną domową oraz
kontynuację współpracy ze Społecznym Stowarzyszeniem

uchwały na wniosek Rady Miasta Tychy

NA WNIOSEK KOMISJI

uchwały na wniosek Prezydenta Miasta Tychy

Hospicjum im. św. Kaliksta I przez Śląski Oddział
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. APEL NR 2/2019 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31
października 2019 r. w sprawie utworzenia funduszu
stypendialnego dla studentów kształcących się
w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

uchwały na wniosek mieszkańców

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: https://bip.umtychy.pl

uchwały na wniosek Młodzieżowej Rady Miasta

Tam również zamieszczono m.in. informacje z prac komisji Rady oraz interpelacje i zapytania radnych skierowane do

Prawo
i Sprawiedliwość

-

Okręg wyborczy nr 1
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Spraw Społecznych i Samorządowych

Prezydenta Miasta.
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PREZYDENT MIASTA TYCHY
Funkcję Prezydenta Miasta Tychy w 2019 r. pełnił Andrzej Dziuba.

Jednym z głównych zadań Prezydenta Miasta jest realizacja budżetu miasta uchwalonego przez Radę Miasta. Poniżej przedsta-

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA TYCHY W 2019 R.

wiono najważniejsze informacje statystyczne z zakresu finansów publicznych w odniesieniu do innych miast.

Prezydent realizował swoje zadania za pomocą wydziałów
urzędu miasta i jednostek organizacyjnych miasta.

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA TYCHY W 2019 R.
DSI

Administrator Systemów Informatycznych

PAW

Audytor Wewnętrzny

GKZ

Miejski Konserwator Zabytków

DUM

Miejski Rzecznik Konsumentów

PKZ

Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej

PPR

Rzecznik Prasowy

DBH

Samodzielne stanowisko bhp i ppoż

PRP

Samodzielne stanowisko ds. prawnych

PSM

Straż Miejska

DUC

Urząd Stanu Cywilnego

DUA

Wydział Administracyjny

PZK

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

GWB

Wydział Budownictwa

DKB

Wydział Budżetu

DUD

Wydział Dowodów Osobistych

DUG

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

GWG

Wydział Geodezji

RGL
GGN
RII

AUKSO
CUW
WRZOS
MBP

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”
Miejska Biblioteka Publiczna

Liczba mieszkańców zameldowanych
na pobyt stały i czasowy (na 31.12.2019)
Dochody ogółem
Dochody na 1 mieszkańca

GWP

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

DKP

Wydział Podatków i Opłat

RPK

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

PPN

Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego

RWR

Wydział Remontów

PRF

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich

DUL

Wydział Spraw Obywatelskich

SWZ

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

RZP

Wydział Zamówień Publicznych

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Ponadto prezydent pełnił rolę zwierzchnika służbowego wobec zastępców
prezydenta, sekretarza, skarbnika oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.
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909 431 551

1 304 434 712

852 260 930

942 619 950

1 063 965 404

1 235 053 794

2 183 851 041

7460

7630

7399

6466

5548

7502

7867

935 006 924

1 388 979 196

817 385 710

946 418 385

1 067 021 635

1 303 448 887

2 280 747 400

7669

8125

7096

6492

5564

7918

8216

703 308 077

1 027 707 353

697 915 284

843 974 838

939 518 647

1 012 294 587

1 819 631 255

5769

6012

6059

5789

4899

6149

6555

231 698 848

361 271 844

119 470 426

102 443 547

127 502 988

291 154 301

461 116 144

Wydatki majątkowe ogółem

MCO

Miejskie Centrum Oświaty

Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca

1901

2113

1037

703

665

1769

1661

Udział wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem [%]

24,8

26,0

14,6

10,8

11,9

22,3

20,2

MM
PPZ KWADRAT
PZON

TM
TZUK
ZM

Muzeum Miejskie w Tychach
Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

Nadwyżka operacyjna
(dochody bieżące - wydatki bieżące)

90 888 513

187 312 601

87 474 142

44 354 491

81 740 477

112 815 455

203 290 051

Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA”

Nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca

746

1096

759

304

426

685

732

Teatr Mały

Zadłużenie

122 276 593

373 197 579

312 057 407

262 810 376

182 252 917

220 150 406

701 388 101

1003

2183

2709

1803

950

1337

2527

296 698 690

362 522 804

266 069 918

309 256 178

351 542 667

432 255 951

663 278 279

31,7

26,1

32,6

32,7

32,9

33,2

29,1

204 561 747

190 391 156

113 687 132

62 763 374

100 073 416

246 724 121

355 864 369

21,9

13,7

13,9

6,6

9,4

18,9

15,6

178 155 633

256 520 700

159 038 282

284 595 016

302 802 718

266 518 382

436 717 871

19,1

18,5

19,5

30,1

28,4

20,4

19,1

83 491 391

69 074 226

37 181 589

35 852 333

74 653 838

76 176 831

195 042 450

8,9

5,0

4,5

3,8

7,0

5,8

8,6

51 534 878

118 032 186

121 024 590

79 825 534

115 898 257

81 167 628

154 232 577

5,5

8,5

14,8

8,4

10,9

6,2

6,8

50 169 566

87 736 784

60 149 024

49 268 273

63 001 455

75 206 748

171 082 776

5,4

6,3

7,4

5,2

5,9

5,8

7,5

28 180 871

155 641 057

5 524 488

71 789 763

10 014 025

33 503 996

177 166 932

3,0

11,2

0,7

7,6

0,9

2,6

7,8

15 212 385

35 456 035

15 725 572

26 800 926

17 539 892

29 592 381

43 649 546

1,6

2,6

1,9

2,8

1,6

2,3

1,9

27 001 763

113 604 249

38 985 116

26 266 987

31 495 365

62 302 849

83 712 600

2,9

8,2

4,8

2,8

3,0

4,8

3,7

Tyski Zakład Usług Komunalnych
Żłobek Miejski w Tychach

Zadłużenie na 1 mieszkańca
KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW:
- oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza

Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej Igor
Śmietański, Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych 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

- kultura fizyczna oraz kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
udział w wydatkach ogółem [%]
- gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
udział w wydatkach ogółem [%]
- administracja publiczna
udział w wydatkach ogółem [%]
- gospodarka mieszkaniowa
udział w wydatkach ogółem [%]
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
udział w wydatkach ogółem [%]

Zadania i uprawnienia prezydenta miasta określa ustawa

277 589

Miejskie Centrum Kultury

udział w wydatkach ogółem [%]

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia

164 626

MCK

- rodzina, pomoc i polityka społeczna

DUO

191 771

Wydatki bieżące na 1 mieszkańca

łym lub doraźnym. W 2019 roku funkcję Zastępcy Prezydenta

Wydział Obsługi Rady Miasta

145 787

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

MZUiM

ds. Zrównoważonego Rozwoju pełniła Aneta Moczkowska,

Wydział Księgowości

115 188

Wydatki bieżące ogółem

udział w wydatkach ogółem [%]

DKK

170 954

Mieszkalnych ZB w Tychach

organy pomocniczo-opiniodawczo-doradcze o charakterze sta-

DUR

121 913

Wydatki na 1 mieszkańca

- transport

Wydział Kontroli

KATOWICE

Miejski Zarząd Budynków

administracji publicznej oraz tworzył komisje i zespoły jako

DUK

BIELSKO-BIAŁA

MZBM

Wydatki ogółem

udział w wydatkach ogółem [%]

Wydział Komunikacji

SOSNOWIEC

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu

RKM

BYTOM

MOSiR

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

DĄBROWA
GÓRNICZA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydział Gospodarki Lokalowej

RKO

GLIWICE

MOPS

Prezydent upoważniał swoich zastępców i pracowników urzędu

Wydział Innowacji i Inwestycji

TYCHY

- pozostałe
udział w wydatkach ogółem [%]

Szczegółowe wykonanie budżetu miasta, w tym wydatków remontowych i majątkowych za rok 2019, znajduje się pod adresem:
https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485333
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JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA TYCHY

TYSKA RADA SENIORÓW

W 2019 roku ukończyła się kadencja Rad Osiedli 2015-2019. Do czasu

Zadania jednostek pomocniczych wynikają z ich statutów.

Tyska Rada Seniorów powołana została uchwałą Nr XLVI/926/14

▬

rozwoju form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,

jej zakończenia Tychy podzielone były na następujące jednostki

Należą do nich m.in.:

Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. Wybory do

▬

mieszkalnictwa dla seniorów,

tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa

Rady I kadencji przeprowadzono 25 marca 2015 r. I Kadencja

▬

współpracy międzypokoleniowej.

mieszkańców w realizacji istotnych spraw

Tyskiej Rady Seniorów upłynęła z dniem 25 marca 2019 roku.

pomocnicze: Cielmice, Czułów, F-6, Jaroszowice-Urbanowice-

▬

Wygorzele, Ogrodnik, Paprocany, Paprotka, R-2, Wartogłowiec,
Wilkowyje, Z-1. Spotkanie podsumowujące funkcjonowanie
tyskich jednostek odbyło się 18 marca 2019 r. w Urzędzie Miasta

związanych z bieżącymi problemami osiedla,

Wybory do Tyskiej Rady Seniorów II kadencji odbyły się dnia

Rada Seniorów, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ma

▬

zaspakajanie potrzeb społeczności

4 kwietnia 2019 r. W skład Rady weszło 15 członków. Funkcję

charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach

osiedlowej oraz jej integracja,

Przewodniczącej Rady ponownie pełni Urszula Polubiec.

związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi

▬

dbałość o: ład przestrzenny, porządek i bezpieczeństwo,

Tychy w ramach posiedzenia Komisji Porządku Publicznego,
Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych. Natomiast

na ich rzecz przez funkcjonujące w mieście instytucje publiczne,

29 września 2019 r. odbyły się wybory do tyskich Rad Osiedli

lokalne drogi, chodniki i parkingi, tereny

Zgodnie ze statutem Rada Seniorów działa głównie w następu- organizacje pozarządowe, Uniwersytet Trzeciego Wieku i kluby

na kadencję 2019-2023. Mieszkańcy głosowali w osiemnastu

rekreacyjne i sportowe, lokalną infrastrukturę

jących obszarach:

okręgach. Informacje dotyczące wyborów zamieszczono w dal-

techniczną, mienie Miasta znajdujące się na terenie

▬

szej części raportu.

osiedla, stan środowiska naturalnego.

▬

wspierania aktywności osób starszych,

Prezydent

▬

profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,

ds. współpracy i koordynacji pomiędzy miastem Tychy a Tyską

▬

przełamywania stereotypów na temat seniorów

Radą Seniorów. Został nim Zygmunt Marczuk pełniący tę funkcję

i starości oraz budowania ich autorytetu,

w I i II kadencji Rady.

Organami osiedli są: Rady Osiedli (organ uchwałodawczy)

Osiedla

liczące 15 członków i Zarządy Osiedli (organ wykonawczy)

nie planów pracy Radzie Miasta przynajmniej raz w roku

realizują

również

zadania

poprzez:

przedkłada-

seniora.

zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów,
Miasta

Tychy

powołał

również

Pełnomocnika

liczące do 5 członków. Kadencja Rad Osiedli trwa 4 lata. W 2019

przed zatwierdzeniem budżetu Miasta na dany rok kalenda-

roku Rady Osiedli podejmowały uchwały w sprawach należą-

rzowy, zgłaszanie wniosków i propozycji do budżetu Miasta

cych do danego osiedla oraz określały zadania do prowadzenia

dotyczących obszaru działania osiedla, ustalanie kierunków

przez Zarząd Osiedla.

działania osiedla, przedkładanie sprawozdań z działalności

Do zadań rady Rady o charakterze konsultacyjnym należy w szczególności wyrażanie

organów osiedla, kierowanie do organów Miasta wniosków

na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta, instytucji publicznej, organizacji poza-

i opinii. Do kompetencji Osiedla należy również formułowanie

rządowej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub z własnej inicjatywy opinii o projektach

konsultacja

i opinie mieszkańców, współorganizowanie i wspieranie inicja-

inicjatywa

uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących osób starszych oraz działań realizowa-

pod adresem Rady Miasta i Prezydenta postulatów oraz propozycji zmian prawa miejscowego określających potrzeby, dążenia

doradztwo

KONSULTACJA

nych na ich rzecz przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub Uniwersytet
Trzeciego Wieku; wyrażanie opinii o programie współpracy miasta z organizacjami poza-

tyw mieszkańców zmierzających do poprawy warunków życia

rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

mieszkańców Osiedla, wyrażanie opinii o sposobie prowadzenia

w zakresie dotyczącym osób starszych lub działań realizowanych na ich rzecz; wyra-

inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Miasta

żanie opinii o sprawozdaniu z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami

w Osiedlu, zgłaszanie wniosków i propozycji do budżetu Miasta

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-

dotyczących obszaru działania Osiedla, opiniowanie miejsco-

nego w zakresie dotyczącym osób starszych lub działań realizowanych na ich rzecz.

wych planów zagospodarowania przestrzennego Osiedla.
awy tajcini

owtzdarod

ajcatlusnok

Szczegółowe informacje dotyczące spraw realizowanych przez
poszczególne osiedla zamieszczono w Biuletynie Informacji

Do zadań Rady o charakterze doradczym należy w szczególności wyrażanie na wnio-

Publicznej pod adresem: https://bip.umtychy.pl/osiedla

sek Rady Miasta, Prezydenta Miasta, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub z własnej inicjatywy opinii w sprawach dotyczą-

DORADZTWO
konsultacja

doradztwo

cych osób starszych; określanie sytuacji osób starszych oraz rekomendacja działań
na rzecz poprawy jakości ich życia.

inicjatywa

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

INICJATYWA

seniorów, poprawienia jakości ich życia, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej
oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym.
Szczegółowe informacje dotyczące Rady zamieszczone są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.umtychy.pl/tyska-rada-seniorow

fot. Beata Praszczak / Tyskie Towarzystwo Fotograficzne
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MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA
Młodzieżową Radę Miasta utworzono uchwałą nr XXII/380/16

WYBORY

Podstawowa funkcja Sejmu polega na stanowieniu, w drodze

SEJM I SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

o zasadach funkcjonowania podstawowych dziedzin życia obywateli. Materią ustawową, czyli obszarem regulowanym przez ustawę,

Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. Funkcję
Przewodniczącego Rady pełni Tomasz Budziosz.

fot. Magdalena Pytlarz

procedury legislacyjnej, aktów prawnych – ustaw decydujących

Wybory do Parlamentu RP odbyły się 13 października 2019 r.

mogą być m.in.: prawa i wolności obywatelskie, organizacja

Wybory przeprowadzono w 63 stałych obwodach głosowania

i działanie najważniejszych organów państwa, system wydatków

Ma ona charakter konsultacyjny. Jej celem jest: wspieranie

oraz 3 odrębnych. W skali kraju frekwencja wyborcza wynio-

i dochodów budżetu państwa (ustawa budżetowa), prawo karne.

i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży; wspie-

sła 61,74%, w województwie śląskim 62,25%, w mieście Tychy

Ponadto Sejm w drodze ustawy upoważnia Prezydenta RP do raty-

ranie działań dotyczących dzieci i młodzieży; reprezentowanie

66,84%. W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Tychy

fikowania i wypowiadania niektórych umów międzynarodowych.

interesów dzieci i młodzieży wobec organów miasta i instytucji

znalazły się w 31 okręgu wyborczym. Sejm składa się z 460

działających na terenie miasta Tychy. Zadania Rady określone

posłów, a jego kadencja trwa 4 lata.

Druga podstawowa funkcja Sejmu polega na możliwości samodzielnego ustalania przez Sejm stanu faktycznego w sprawach

zostały w statucie. Należą do nich:
▬

wybór oraz odwoływanie Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza
Młodzieżowej Rady,

▬

uchwalenie rocznego programu
działania Młodzieżowej Rady,

▬

powoływanie, rozwiązywanie oraz zawieszanie
działalności komisji problemowych Młodzieżowej

dotyczących Rady Ministrów oraz podporządkowanej mu

INFOGRAFIKA 7

administracji, a także podstawowych dziedzin życia społecz-

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RP
% głosów
35,45%

KWW KOALICJA OBYWATELSKA
PO.N IPL ZIELONI

nego i porównywania go ze stanem nakazanym przez prawo.
W ramach swych uprawnień Sejm może żądać informacji
w danej sprawie od członka rządu w formie pisemnej lub ustnej

7,7%

KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ
I NIEPODLEGŁOŚĆ

na posiedzeniu
o przedstawienie
35,45% Sejmu lub komisji. Wniosek
7,7%
KWW KOALICJA OBYWATELSKA

KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ

informacjiPO.N
bieżącej
przez członka Rady
Ministrów na posiedzeIPL ZIELONI
I NIEPODLEGŁOŚĆ
niu Sejmu ma prawo złożyć klub albo grupa 15 posłów.

Rady oraz zespołów doradczych, które tworzone
są w miarę potrzeb oraz określanie ich przedmiotu
działania i składu osobowego, wybór oraz odwoływanie
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji
problemowych lub zespołów doradczych,
▬

43,63%

KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KW SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

inicjowanie działań w szczególności: spraw

4,67%

KW POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE

społecznych, edukacyjnych, kulturalnych,

fot. Magdalena Pytlarz

sportowych, rekreacyjnych, ekologicznych,
▬

przedstawianie organom Miasta Tychy wniosków

1 mandacie KW SLD i KW Konfederacja. Kandydaci, którzy otrzy-

i opinii poprzez podejmowanie uchwał,

mali mandaty w okręgu 31:

▬

przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium

podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia
mandatu członka 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

KW PRAWO

KW SOJUSZ LEWICY

senatorów
wybranych na 4-letnią
kadencję.
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
DEMOKRATYCZNEJ

KW POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE

44,49%

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RP
% głosów
44,49%

CZESŁAW WINCENTY RYSZKA
KW PIS

Młodzieżowej Rady, komisji problemowych
▬

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tychy znala43,63%
11,54% W skład Senatu
4,67%
zły się
w 75 okręgu wyborczym.
wchodzi 100
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5 mandatów uzyskał KW PiS i KKW KO PO.N IPL Zieloni oraz po

BORYS PIOTR BUDKA

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Obywatelska Po .N Ipl Zieloni

MICHAŁ SEBASTIAN GRAMATYKA

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Obywatelska Po .N Ipl Zieloni

i zespołów doradczych,

fot. Magdalena Pytlarz

11,54%

55,51%

GABRIELA ANNA MORAWSKA-STANECKA
Koalicyjny Komitet Wyborczy
KW SLD EWA EDYTA KOŁODZIEJ

Koalicja Obywatelska Po .N Ipl Zieloni

MACIEJ KONIECZNY
WOJCIECH PIOTR KRÓL

Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Obywatelska Po .N Ipl Zieloni

MATEUSZ JAKUB MORAWIECKI

Komitet Wyborczy
Prawo I Sprawiedliwość

JERZY JAN POLACZEK

Komitet Wyborczy
Prawo I Sprawiedliwość

CZESŁAW WINCENTY RYSZKA
KW PIS

55,51%

GABRIELA ANNA MORAWSKA-STANECKA
KW SLD

Z uwagi na jednomandatowość senackich okręgów wyborczych mandat do Senatu otrzymała Pani Gabriela Anna
Morawska–Stanecka.
Do najważniejszych zadań Senatu należy opiniowanie
ustaw uchwalonych przez Sejm, wnoszenie poprawek lub

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Obywatelska Po .N Ipl Zieloni

odrzucanie przedstawionych ustaw, udział w powoływaniu

ANDRZEJ STANISŁAW SOŚNIERZ

Komitet Wyborczy
Prawo I Sprawiedliwość

NIK, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Krajowej

DOBROMIR ANDRZEJ SOŚNIERZ

Komitet Wyborczy
Konfederacja Wolność I Niepodległość

MONIKA ANNA ROSA

MAREK JACEK WESOŁY

Komitet Wyborczy
Prawo I Sprawiedliwość

MICHAŁ MAREK WÓJCIK

Komitet Wyborczy
Prawo I Sprawiedliwość

organów państwa – Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa
Rady Sądownictwa.
Informacje o pracach Sejmu i Senatu znajdują się na stronach:
http://www.sejm.gov.pl oraz https://www.senat.gov.pl
Szczegółowe wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP znajdują
się na stronie https://sejmsenat2019.pkw.gov.pl/sejmsenat2019

fot. Magdalena Pytlarz
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Średnia frekwencja w kraju wyniosła 45,68%, średnia frekwencja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się 26 maja 2019 r.

cja wyniosła średnio 50,81%.

w okręgu nr 11 wyniosła 45,86%, natomiast w Tychach frekwenW wyborach do Parlamentu Europejskiego Tychy znalazły się

WYBORY DO JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
MIASTA TYCHY – RAD OSIEDLI
29 września 2019 r. odbyły się wybory do Rad Osiedli na kadencję

w 11 okręgu wyborczym. W Parlamencie Europejskim Polskę

Parlament Europejski pełni trzy podstawowe funkcje: ustawo-

2019–2023. Głosowanie odbyło się w 18 okręgach wyborczych.

reprezentuje 52 posłów.

dawczą, nadzorczą i budżetową.

Wyborów nie przeprowadzono do rady osiedla Family, gdzie nie

INFOGRAFIKA 9

FUNKCJA USTAWODAWCZA

zgłoszono kandydatów.
▬

WYNIKI GŁOSOWANIA TYCHY
% głosów

1,13%

uchwala, wraz z Radą UE, przepisy prawa europejskiego,

Najwięcej głosów oddano w wyborach do rady osiedla F-6, gdzie

w oparciu o wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej,

frekwencja wniosła 41,6 %.

▬

podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych,

▬

podejmuje decyzje w sprawie rozszerzenia UE,

Warunkiem powstania Rad Osiedli było uzyskanie frekwencji

▬

bada roczny plan prac Komisji i występuje do Komisji

10 lub 15 procentowej. Nie wszędzie ten próg udało się osiągnąć,

o przedłożenie wniosków ustawodawczych.

dlatego rady osiedla nie powstały w jednostce pomocniczej

KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS

Czułów, Mąkołowiec, Suble – Glinka oraz Z.

1,24%

FUNKCJA NADZORCZA

KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

▬

4,00%

KWW Kukiz’

▬

4,75%

Szczegółowe wyniki wyborów do tyskich Rad Osiedli znajdują

pozostałymi instytucjami europejskimi,

się na stronie https://bip.umtychy.pl/wybory-archiwum/161

wybiera przewodniczącego Komisji i zatwierdza
skład Komisji; może uchwalić „wotum nieufności”,

KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

zmuszając Komisję do dymisji,

7,03%

▬

KW Wiosna Roberta Biedronia

udziela absolutorium z wykonania budżetu, tzn.
zatwierdza prawidłowe wykonanie budżetu,

40,59%

▬

rozpatruje petycje od obywateli oraz

▬

omawia kwestie dotyczące polityki pieniężnej

INFOGRAFIKA 10

WYBORY DO RAD OSIEDLI
frekwencja

powołuje komisje śledcze,

KW Prawo i Sprawiedliwość
41,26%

KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

WYNIKI GŁOSOWANIA
Lista kandydatów MIASTA
z okręgu TYCHY
11, którzy otrzymali mandaty:

MAREK PAWEŁ BALT

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

JERZY KAROL BUZEK

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

IZABELA HELENA KLOC

sprawuje nadzór demokratyczny nad

Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

ŁUKASZ MARCIN KOHUT

Komitet Wyborczy
Wiosna Roberta Biedronia

JAN MARIAN OLBRYCHT

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja
Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

GRZEGORZ JÓZEF TOBISZOWSKI

Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

JADWIGA MARIA WIŚNIEWSKA

Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

fot. Włodzimierz Chrzanowski

z Europejskim Bankiem Centralnym,
▬

kieruje zapytania do Komisji i Rady,

▬

monitoruje wybory.

FUNKCJA BUDŻETOWA
▬

wraz z Radą ustanawia budżet UE,

▬

zatwierdza długoterminowy budżet UE,
tzw. wieloletnie ramy finansowe.

8,27%

Z
Suble-Glinka

9,26%

Mąkołowiec

9,23%

Czułów

9,96%

1

27,74%

Z-

Paprotka

Szczegółowe wyniki wyborów do Parlamentu
Europejskiego znajdują się na stronie:
https://pe2019.pkw.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/pl

29,11%
23,29%

Ogrodnik

1
F- 6

Glinka

30,32%
41,60%

Żwaków

11,39%

Wilkowyje

13,02%

Wartogłowiec

18,47%

Stare Tychy
R-

14,54%

2

15,28%

Paprocany

12,70%

Jaroszowice-Urbanowice

12,11%

Cielmice

24,50%

Anna

13,89%

0
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30

30

40

50
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2019
MĘŻCZYŹNI
48%

LUDNOŚĆ TYCHÓW

DEMOGRAFIA

WIEK
PRODUKCYJNY

63 918 osób

0

57 995 osób
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Rozdział o demografii

W 2019 r. ponownie nastąpił spadek populacji miasta. Największy

65,5%

LICZBA MIESZKAŃCÓW TYCHÓW
WIEK
wg stanu na 31.12.2019 r. PRODUKCYJNY

wpływ na to mają migracje – w 2019 r. z miasta wymeldowały się
Na koniec 2019 r. liczba mieszkańców miasta Tychy zameldowa-

56%

KOBIETY
52%

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485745

1952 osoby, a zameldowały 1372. W 2019 zmarło również więcej

Rozdział o demografii

osób niż się urodziło. W okresie tym odnotowano 1135 uro-

nych na pobyt stały i czasowy wynosiła 121 913 osób (63 918

82

1487

82

1487

POWIERZCHNIA
W KM2

GĘSTOŚĆ
ZALUDNIENIA
W OSOBACH NA 1 KM2

kobiet i 57 995 mężczyzn). Średnia wieku przeciętnego mieszkańca wynosiła 43 lata.

GĘSTOŚĆ
ZALUDNIENIA
W OSOBACH NA 1 KM2

POWIERZCHNIA
W KM2

INFOGRAFIKA 11

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE
lata 2017 - 2019

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

dzeń i 1266 zgonów. Przyrost naturalny był więc ujemny. Należy

121 913 OSÓB

zauważyć, że tendencja ta utrzymuje się od 2018 r., gdy zmarło
1292 osób, a urodziło się 1137 osób.
Średni wiek mieszkańca Tychów w 2019 r. wyniósł 43 lata.
Zauważalny jest proces starzenia się społeczeństwa – wzra-

KOBIETY
52%

MĘŻCZYŹNI
48%

sta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Zwiększa się przez
to tzw. obciążenie demograficzne, czyli liczba osób w wieku

63 918 osób

57 995 osób

nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wskaźnik ten

LUDNOŚĆ

w Tychach wynosił 72 osoby.

LUDNOŚĆ
122989

2017
122320

2018

122320

2018

121913

2019

122989

2017

121 913 OS

121913

2019
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WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO

LUDNOŚĆ W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM
68

2017

72 OSOBY

71

2018

2019

72

2019
0

20

40

60

80

11

11
11

100

URODZENIA ŻYWE, ZGONY, PRZYROST NATURALNY
NA 1000 LUDNOŚCI

STRUKTURA LUDNOŚCI TYCHÓW
WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU
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2018

W 2020 ROKU

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU
w 2019 r.

2017

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

TURYSTYCZNE OBIEKTY
NOCLEGOWE

20

85 I WIĘCEJ

20

10 2
10 6

10

10 5

10 4

92

93

284,1 km

5

0

03

-5

2017

12

1 01

2018

2019

PRZYROST NATURALNY

56 %

80wiek
84 przedprodukcyjny

2018

URODZENIA ŻYWE
ZGONY

17 %

289,9 km

308 km

2017

DROGI PUBLICZNE O TWARDEJ NAWIERZCHNI
(POWIATOWE I GMINNE) NA 100 KM2

70 74

RUCH NATURALNY
W 2019 ROKU

1863

wiek poprodukcyjny

75 79

1245

2019

wiek produkcyjny

27 %

MIGRACJE
W 2019 ROKU

65 69

LICZBA OSÓB
PODEJMUJĄCYCH PRACĘ

60 64
55 59

DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM
BUDŻETU MIASTA NA 1 MIESZKAŃCA W ZŁ
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56,22%
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WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU

72 OSOBY
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W 2020 ROKU

17%

WIEK
PRZEDPRODUKCYJNY

18%

16,5%

WIEK
POPRODUKCYJNY

WIEK
PRZEDPRODUKCYJNY

2019

17 %

56 %

27 %

URODZENIA

2013
27%

wiek przedprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek poprodukcyjny

WIEK
POPRODUKCYJNY

1135

STRUKTURA LUDNOŚCI TYCHÓW INFOGRAFIKA 15
RUCH NATURALNY
WEDŁUG EKONOMICZNYCH
GRUP WIEKU STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG
W 2019 ROKU

-131
URODZENIA
STRUKTURA LUDNOŚCI
TYCHÓW
ZGONY
WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU

EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU

W 2020 ROKU

1266

MIGRACJE
W 2019 ROKU

72 OSOBY

W 2020 ROKU
+137
napływ

17 %

56 %-580
SALDO MIGRACJI
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wiek produkcyjny

56%
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27 %

WIEK POPRODUKCYJNY

-131
RÓŻNICA

LUDNOŚĆ W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM

65,5%wiek poprodukcyjny

W 2019 ponownie wzrosła liczba meldujących
się w Tychach
17 %

WIEK
PRODUKCYJNY

56 %

przedprodukcyjny
dowań cudzoziemców wzrosła owiek33%
w stosunku wiek
doprodukcyjny
2018 r.

52 9

2013
cych się cudzoziemców wzrosła o prawie 900%!

MIGRACJE
STRUKTURA LUDNOŚCI TYCHÓW
1168
osób narodowości
ukraińskiej. W 2019 r. w Tychach
zameldoWEDŁUG
EKONOMICZNYCH
GRUP
WIEKU
855
KOBIETY

RUCH
1500NATURALNY
W 2019 ROKU
1200

72 OSOBY

57 995 osób

wiek poprodukcyjny

LICZBA MELDUJĄCYCH SIĘ CUDZOZIEMCÓW
Należy zauważyć, że w ostatnich pięciu latach liczba meldująW MIEŚCIE TYCHY

MIGRACJE
W 2019 ROKU

MĘŻCZYŹNI
1135
48%
urodzeń

27 %

NA 100
OSÓB
W WIEKU PRODUKCYJNYM
cudzoziemców. Jak widać na poniższym wykresie,
liczba
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MIGRACJE
w 2019 roku

1266
zgonów
+137
napływ

27%

1266
zgonów

1135
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cudzoziemców.
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116 narodowości ukraińskiej wzrosła o 61%.
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221

Natomiast
patrząc na ostanie pięć lat, liczba ta wzrosła
o prawie
-1952
1135
2016

2500%.

CUDZOZIEMCY
-131
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72

1283
Największy wzrost zameldowań odnotowano
do
W 2019 ROKU
2019 w stosunku

2017

2018
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urodzeń

1266
zgonów

UKRAIŃCY

Oprócz osób narodowości ukraińskiej w Tychach zameldo-580
SALDO MIGRACJI

fot. Michał Janusiński

-131
wani są również m.in.
Białorusini, Włosi, Chińczycy,
Nepalczycy,
%
%
%

17

56

27
RÓŻNICA

Kenijczycy, Turcy, Wietnamczycy i Brazylijczycy.

121 913 OSÓB

wiek przedprodukcyjny
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RUCH NATURALNY
w 2019 roku

LICZBA
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LICZBAMELDUJĄCYCH
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STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TYCHY 2020+

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Cele Strategii Rozwoju Miasta Tychy są osiągane zgodnie z zało-

tyskich szkołach podstawowych (SP5, SP11 i SP24) od 2018 do

Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023 (PRT)

rewitalizacyjne, określono lokalne potencjały i przedsta-

żeniami. W Urzędzie rozszerzył się katalog spraw załatwianych

czerwca 2020 roku trwa realizacja dodatkowych zajęć dydak-

został uchwalony Uchwałą nr XLII/701/17 Rady Miasta Tychy 30

wiono wizję zmian oraz sformułowano zestaw działań, które są

drogą elektroniczną, wdrożono System Obiegu Dokumentów

tyczno-wyrównawczych, rozwijających i opartych na metodzie

listopada 2017 roku. Dokument powstał w oparciu o Wytyczne

potrzebne dla osiągnięcia spodziewanego ożywienia.

i Spraw. Od 2018 roku funkcjonuje system digitalizacji mate-

eksperymentu. W 2019 roku podpisano także umowy na dofi-

Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach

riałów archiwalnych. Na terenie miasta zainstalowana jest sieć

nansowanie projektów skierowanych do dwóch tyskich szkół

operacyjnych na lata 2014-2020.

miejskich infokiosków i hot spotów. Z powodzeniem wykorzy-

zawodowych/branżowych (ZS4, ZS7).

Rewitalizacja to wieloletni proces wyprowadzania ze stanu

stywana jest nowoczesna metoda w zarządzaniu miastem,
tj.

benchmarking.

Przeprowadzono

informatyzację

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób

Zjawiska i potrzeby rewitalizacyjne, które zostały zdiagnozowane w tyskim obszarze rewitalizacji, uzasadniają przyjęcie
trzech operacyjnych celów programu:
1. Skuteczne wsparcie w profilaktyce i rozwiązywaniu

usług

Zadowalający jest wynik zrealizowanych przedsięwzięć w ramach

kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokal-

problemów społecznych ludności zamieszkującej

publicznych i udostępniono platformę usług komunalnych.

budżetu partycypacyjnego. Udział mieszkańców w procesie

nej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane

obszar rewitalizacji oraz długofalowe przeciwdziałanie

Rozwój form aktywnego spędzania wolnego czasu jest reali-

podejmowania decyzji, w którym tyszanie decydują o tym, w jaki

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji

kumulacji niekorzystnych zjawisk społecznych.

zowany na wysokim poziomie. Miasto dysponuje bogatą

sposób wydawać część budżetu gminnego, sprzyja realizowaniu

na podstawie programu rewitalizacji.

infrastrukturą, z której mogą korzystać mieszkańcy (nowoczesny

inicjatyw służących lepszej jakości życia i wzmacnianiu poten-

Stadion Miejski, Mediateka, Wodny Park Tychy, zmodernizowana

cjału kapitału społecznego.

i rozbudowana baza rekreacyjna Ośrodka Wypoczynkowego
Paprocany). Ponadto w wielu częściach miasta przeprowadzono

W zakresie niskoemisyjnej infrastruktury transportowej oraz
infrastruktury technicznej i ochrony środowiska realizacja celów

zabaw.

mieszkańców obszaru rewitalizacji.

osiedle A, Czułów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Dla

3. Zwiększenie walorów funkcjonalno-

każdego z podobszarów rewitalizacji zdiagnozowano potrzeby

działania rewitalizacyjne przestrzeni zielonych, osiedli i placów

2. Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej

Na tyski obszar rewitalizacji składają się 4 podobszary:

przestrzennych obszaru rewitalizacji.

strategicznych jest osiągana na wysokim poziomie. Z powodzeniem realizowane są założenia Strategii: dzięki pozyskaniu

Wzmacnianie rozwoju kapitału społecznego wspierane jest

środków z Unii Europejskiej zakupiono nowoczesny tabor auto-

m.in. przez realizację projektów finansowanych ze środków Unii

busowy z napędem ekologicznym, wybudowano bezkolizyjny

Europejskiej, których głównym celem jest skierowanie działań

węzeł drogowy w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej, prze-

na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i średnich.

prowadzono termomodernizację dzielnicy Osada. Ponadto

W 2019 roku zakończyła się realizacja projektu skierowanego do

prowadzona jest termomodernizacja 11 placówek oświatowych,

czterech tyskich przedszkoli (P8, P10, P12, P29). Ponadto w trzech

a na termomodernizację kolejnych czterech są podpisane

PRT przewiduje realizację w 4 podobszarach rewitalizacji 31 projektów rewitalizacyjnych i 11 przedsięwzięć.
20 projektów i 3 przedsięwzięcia to działania rewitalizacyjne, które zamierza przeprowadzić sektor publiczny.
11 projektów i 8 przedsięwzięć to działania rewitalizacyjne, które zamierzają przeprowadzić podmioty
sektora prywatnego, w tym organizacje pozarządowe. Koszt realizacji pakietu 31 projektów rewitalizacyjnych to
113 862 933,71 zł, przy perspektywie zrealizowania programu do roku 2023.

umowy o dofinansowanie. Pozyskano również dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

W styczniu 2019 roku odbyło się spotkanie z Lokalnymi Liderami

▬ „Strefa Akceleracji Społecznej – projekt miękki”,

Wodnej na modernizację systemu oświetlenia ulicznego

Rewitalizacji (LLR). Podczas spotkania Liderzy zostali zapo- ▬ „Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej

w mieście.

znani z założeniami Programu oraz przedstawiono im instytucje
odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów, ujętych
w PRT. Ponadto 21 października 2019 roku odbyło się spotkanie

wraz z otoczeniem”,
▬ „Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej
poszerza horyzonty (projekt EFS)”.

Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji

fot. archiwum Urzędu Miasta Tychy

dla miasta Tychy do roku 2023, na którym omówiono aktualny

Projekty w pełni odpowiadają na zdiagnozowane problemy

stan realizacji projektów.

i potrzeby społeczności lokalnej. Ich realizacja przyczyni się
do osiągnięcia celów PRT. Ponadto do programu wprowa-

W okresie sprawozdawczym wystąpiły przesłanki do aktuali- dzono projekt zainicjowany przez jednego z Lokalnych Liderów
zacji Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023.

Rewitalizacji pn. „Turniej Polonia Tychy Cup im. Karola Grzesika

Aktualizacja polegała na modyfikacji listy podstawowych projek- dla dzieci z osiedla A oraz mecz pokazowy z legendami sportu
tów rewitalizacyjnych, dotyczących zarówno sektora publicznego,

w Tychach”, mający na celu integrację międzypokoleniową

jak i prywatnego. Do programu wprowadzone zostały projekty

mieszkańców osiedla A. Zmianie uległ także zakres rzeczowy

sektora prywatnego, planowane do realizacji na obszarze sąsia-

i nazwy dwóch następujących projektów:

dującym bezpośrednio z jednym z obszarów rewitalizacji, tj. ▬ „Kultowe Osiedle A – Osiedle A przyjazne twórcom”
z osiedlem A. Do PRT wprowadzono następujące projekty:
▬ „Strefa Akceleracji B+R i Aktywizacji
w Browarze Obywatelskim”,
▬ „Strefa Akceleracji i Aktywizacji w Browarze

(było: „Unikatowe Tychy – osiedle A przyjazne
młodym twórcom”);
▬ „Poznaj Sąsiada – wspólne działanie w praktyce” 
(było: „Dzień Sąsiada”).

Obywatelskim (projekt szkoleniowo-stażowy – EFS)”,
22
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Ponadto

z

programu

zostały

usunięte

trzy

projekty,

na których realizację nie uzyskano dofinansowania ze środków
zewnętrznych:

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW UJĘTYCH W PROGRAMIE REWITALIZACJI
DLA MIASTA TYCHY DO ROKU 2023 (NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU)

i wskaźników programu. Aktualizację programu przyjęto
Uchwałą Rady Miasta Tychy nr XII/241/19 z dnia 31.10.2019 r.
Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023 zakłada

▬ „Razem dla Osady”;

coroczne monitorowanie postępów w realizacji zaplanowanych

▬ „Razem po zdrowie”;

projektów rewitalizacyjnych w oparciu o informacje z kwe-

▬ „Centrum integracji Społecznej w Tychach – NOWY START”.

stionariuszy realizacji projektów, otrzymanych od wydziałów

PROJEKTY ZREALIZOWANE W CAŁOŚCI

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI / projekty wieloletnie

/jednostek organizacyjnych miasta Tychy, które zgłosiły je do
Powyższe zmiany spowodowały konieczność zaktualizowania

PRT. Niniejsze sprawozdanie przedstawia stan realizacji PRT

▬

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O

▬

BAZA – Bank Aktywnych Ludzi Miasta

planu finansowego – indykatywnych ram finansowych projek-

za rok 2019 oraz informacje dotyczące postępu rzeczowego

▬

Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej

▬

Potańcówki na osiedlu A

tów, aczkolwiek nie wpłynęły negatywnie na osiągnięcie celów

i finansowego projektów w nim zawartych.

Osada – rozbudowa świetlicy środowiskowej

▬

Renowacja osiedla A

▬

Baza i portal tyskich NGO

▬

Kultowe osiedle A – osiedle A przyjazne twórcom

▬

Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych

▬

Zagospodarowanie terenu Osady

oraz mieszkań chronionych w Tychach (EFRR)

▬

Poznaj sąsiada – wspólne działania w praktyce

Jak szukać pracy?

▬

Kultura Osiedla – Osiedle Kultury

▬

Osada zdrowo na sportowo. Aktywna Osada

POSTĘP FINANSOWY REALIZOWANYCH W 2019 ROKU
PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

▬

▬ Turniej Polonia Tychy Cup im. Karola
Grzesika dla dzieci z osiedla A oraz mecz

Lp.

Nazwa projektu

Wydatki poniesione
w 2019 roku

W tym wkład
miasta

226 445,00 zł

80 000,00 zł

80 000,00 zł

39 717,74 zł

40 670,00 zł

40 000,00 zł

2 675 037,49 zł

273 226,00 zł

273 226,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.

POTAŃCÓWKI NA OSIEDLU A

3.

RENOWACJA OSIEDLA A

4.

KULTOWE OSIEDLE A – OSIEDLE A
PRZYJAZNE TWÓRCOM

5.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSADY

73 295,25 zł

120 663,00 zł

120 663,00 zł

6.

POZNAJ SĄSIADA

80 362,10 zł

39 889,12 zł

39 889,12 zł

7.

JAK SZUKAĆ PRACY

19 920,23 zł

6 118,28 zł

0,00 zł

10.

KULTURA OSIEDLA – OSIEDLE KULTURY

88 029,26 zł

UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORAZ
MIESZKAŃ CHRONIONYCH W TYCHACH
AKTYWNY JAWOREK – BUDOWA WIELOFUNKCYJNYCH STREF
AKTYWNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNYCH

1 229 283,66 zł

47 970,00 zł

48 000,00 zł
3 999 438,79 zł

18 450,00 zł

48 000,00 zł

18 450,00 zł

21 124,00 zł

12.

TERMOMODERNIZACJA DZIELNICY OSADA W TYCHACH

27 946,09 zł

6 670 070,48 zł

6 670 070,48 zł

13.

WŁASNA FIRMA – NOWE MOŻLIWOŚCI
(projekt sektora prywatnego)

947 541,13 zł

0,00 zł

0,00 zł

21 124,00 zł

CENTRUM NIEELITARNEJ SZTUKI MULTIMEDIALNEJ WRAZ
Z OTOCZENIEM – STARA WARZELNIA

0,00 zł

15.

TURNIEJ POLONIA TYCHY CUP
IM. KAROLA GRZESIKA

0,00 zł

8 000,00 zł

0,00 zł

5 476 671,95 zł

27 800 649,67 zł

11 309 737,39 zł

RAZEM
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Własna firma – nowe możliwości

▬ Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach

0,00 zł

▬

Aktywny Jaworek – budowa wielofunkcyjnych

▬

Centrum Nieelitarnej Sztuki

stref aktywności sportowo-rekreacyjnych
Multimedialnej wraz z otoczeniem
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PROJEKTY DO REALIZACJI

STAN REALIZACJI PROJETKÓW PRT
w 2019 roku

▬

Po co nam obrazy

▬

Poznajemy Osadę

23%
ZREALIZOWANE
W CAŁOŚCI

50%
W TRAKCIE
REALIZACJI

▬

Zielona oś – centrum

▬

Zielona oś – osiedla N i O

▬

CUS – Centrum Usług Społecznościowych (EFS)

▬

Jubileusz osiedla A (projekt sektora prywatnego)

▬

Kładka – skwer młyna, tożsamość, integracja,

▬

Multiintegra (projekt sektora prywatnego)

wypoczynek (projekt sektora prywatnego)
▬ The Tower (projekt sektora prywatnego)

20 000,00 zł

14.

16 475 000,00 zł

czasu wolnego i rekreacji ruchowej

3 999 438,79 zł

OSADA ZDROWO NA SPORTOWO.
Aktywna Osada, czyli realizacja programu z zakresu animacji
czasu wolnego i rekreacji ruchowej

11.

▬

STR 28

BAZA - BANK AKTYWNYCH LUDZI MIASTA

9.

24

Wydatki poniesione od
początku realizacji PRT
do końca 2018 roku

1.

8.

– realizacja programu z zakresu animacji

pokazowy z legendami sportu w Tychach

▬

Strefa Akceleracji B + R i Aktywizacji

▬

Strefa Akceleracji i Aktywizacji w Browarze

▬

Strefa Akceleracji Społecznej – projekt EFS

▬

Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej

w Browarze Obywatelskim
Obywatelskim (projekt szkoleniowo-stażowy-EFS)

42%
DO REALIZACJI

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019

poszerza horyzonty (projekt EFS)
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Tabela 2. Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podjęte

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

w 2019 r.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Plan miejscowy 1 jest dokumentem, który pozwala miastu kształ-

Na koniec 2019 r. w Mieście Tychy obowiązywało 96 uchwał

tować przestrzeń zgodnie z kierunkami rozwoju przyjętymi dla

w sprawie planów miejscowych o łącznej powierzchni 2438,23 ha,

obszaru całych Tychów w studium2.

a pokrycie planami przekroczyło 30% powierzchni miasta.

Zgodnie z ustawą 3 plany miejscowe stanowią prawo lokalne,

W 2019 r. Rada Miasta Tychy przyjęła cztery uchwały w sprawie

które dotyczy m.in. kwestii budowy budynku oraz podziału nie-

przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych, dotyczące

ruchomości. Sporządzanie planów miejscowych jest korzystne

obszarów o łącznej powierzchni około 159,20 ha (tabela 2), oraz

dla mieszkańców, ponieważ ułatwiają one formalności związane

podjęła jedną uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia

z inwestycjami.

planu miejscowego (tabela 3). Na zakończenie 2019 r. suma-

W 2019 roku Rada Miasta Tychy uchwaliła osiem miejsco-

Powierzchnia
[ha]

L.p.

Nazwa przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego

Uchwała

1.

Mpzp dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej,
Cienistej, Alei Niepodległości, Grota-Roweckiego
i linii kolejowej w Tychach

Uchwała Nr IX/180/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019 r.

43,90

2.

Mpzp dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic:
Henryka Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Alei Niepodległości,
Beskiedzkiej i linii kolejowej w Tychach

Uchwała Nr IX/181/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019 r.

57,06

3.

Mpzp dla trzech obszarów położonych w Tychach

Uchwała Nr IX/182/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019 r.

1,18

4.

Mpzp dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej,
al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach

Uchwała Nr X/200/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

43,66

5.

Mpzp dla obszaru położonego w rejonie al. Bielskiej
oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach

Uchwała Nr XIV/289/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019 r.

13,40

ryczna liczba przystąpień do sporządzenia planów miejscowych

wych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej

wynosiła 31 uchwał i dotyczyła obszarów o łącznej powierzchni

powierzchni około 221,22 ha (tabela 1).

1629,2 ha.

Tabela 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2019 r.

Tabela 3. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęta
w 2019 r.

L.p.

Nazwa planu miejscowego

Uchwała

Powierzchnia
[ha]

Mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej,
Tulipanów i Piaskowej w Tychach – etap II

Uchwała Nr IV/84/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2019 r.

0,91

Mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej,
Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni
w Tychach – etap II

Uchwała Nr VI/116/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2019 r.

60,39

3.

Mpzp dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną,
Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną,
Kard. Hlonda i Bpa. Burschego – etap II

Uchwała Nr VIII/151/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 maja 2019 r.

0,64

4.

Mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej,
linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego w Tychach

Uchwała Nr VIII/152/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 maja 2019 r.

41,95

5.

Mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: Edukacji,
Grota-Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach

Uchwała Nr IX/184/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019 r.

11,17

6.

Mpzp dla obszaru w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego
brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach – etap I

Uchwała Nr IX/183/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019 r.

21,49

7.

Mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych,
Bpa Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz Parku
Niedźwiadków w Tychach

Uchwała Nr XI/215/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2019 r.

64,34

8.

Mpzp dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje
w Tychach – etap IV

Uchwała Nr XII/237/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2019 r.

20,33

1.

2.

L.p.

Nazwa przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego

Uchwała

1.

Mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz
doliny rzeki Mlecznej w Tychach w części obejmującej dwa obszary
w rejonie ul. Mysłowickiej

Uchwała Nr XII/236/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2019 r.

Powierzchnia
[ha]

3,11

W interaktywnym Planie Miasta Tychy, działającym pod adresem: http://sit.umtychy.pl/gpt4, w profilu „zagospodarowanie przestrzenne” udostępniane są systematycznie aktualizowane informacje przestrzenne o obowiązujących planach miejscowych oraz
podjętych przystąpieniach do sporządzenia planów miejscowych.

fot. archiwum Urządu Miasta Tychy

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
3
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY

ZASOBY MATERIALNE GMINY

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy stanowi długookresowy dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy. Główne uwarunkowania oraz strategiczne cele polityki przestrzennej określone
w dokumencie są nadal aktualne, ale opracowana w 2018 r. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Tychy wraz

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

z oceną aktualności dokumentów planistycznych za okres od 2011 r. do czerwca 2018 r.”, a także Uchwały Nr L/837/18 Rady Miasta
Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Mieszkaniowy zasób Gminy według stanu na dzień 31.12.2019 r.

6. Zweryfikowano prawidłowe wykorzystanie

Miasta Tychy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wskazały na celowość zmiany obowiązującego doku-

wynosił: 4377 – lokale komunalne i 517 – lokale socjalne.

lokali komunalnych – przeprowadzono

mentu na skutek zmieniających się lokalnych uwarunkowań społeczno- gospodarczych. W 2019 r. podjęto Uchwałę NR X/201/19

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy odbywało

180 wywiadów środowiskowych,

Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków

się w oparciu o niżej przywołane przepisy prawa miejscowego:

zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.

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

7. 33 osobom mającym wyższe dochody
przekwalifikowano lokale socjalne na lokale
pełnostandardowe na czas nieokreślony,
8. Podejmowano działania regresowe wobec osób,

LOKALNE STANDARDY URBANISTYCZNE

DECYZJE LOKALIZACYJNE

W 2019 r. przyjęta została Uchwała nr VII/138/19 Rady Miasta

W odniesieniu do terenów nieobjętych obowiązującymi pla-

Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych

nami miejscowymi w 2019 r. zostało wydanych około 400 decyzji

Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015–2020+,

standardów urbanistycznych miasta Tychy, która stanowi pod-

administracyjnych o warunkach zabudowy i ustaleniu lokaliza-

3. Uchwała nr XLI/674/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26

stawę lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w obszarze Miasta

cji inwestycji celu publicznego. Żadna z wydanych decyzji nie

października 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

oczekujących na realizację wyroków eksmisyjnych –

Tychy.

została skutecznie zaskarżona.

programu gospodarowania mieszkaniowym

do realizacji pozostają wyroki z lokali gminnych,

Tychy (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2018 r., poz. 6165),
2. Uchwała nr XVI/267/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26
listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2018–2022
(Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2017 r., poz. 5957).
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ZGŁOSZENIA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

DECYZJE Z ZAKREDU BUDOWNICTWA

32
32
76
3
5

28

decyzje
z zakresu budownictwa

6

jednorodzinnych

Przebudowa i rozbudowa
rozbudowa budynków
budynków
mieszkalnych jednorodzinnych
mieszkalnych jednorodzinnych
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głównej wraz z ustawowymi odsetkami. W 2019 r.
Gmina nie wypłaciła odszkodowań na rzecz wierzycieli

9. Zasób gminy został powiększony o 6 lokali:
▬

5 lokali mieszkalnych przy ul. Edukacji 11
przeznaczonych dla seniorów, wybudowanych w ramach
dopłaty z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa
Krajowego, które zostały już zasiedlone,
1 lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 49,
przeznaczony dla Placówki Pieczy Zastępczej
„Kwadrat”, zaadaptowany z lokalu użytkowego.

10. Realizując zadanie własne gminy wynikające

Mieszkaniową, a 97 wniosków osób niespełniających

z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

kryteriów zostało przekazanych do archiwum),

mieszkaniowych, wydano 2756 decyzji o przyznaniu
dodatków mieszkaniowych.

wskazując lokale socjalne,
3. Wydano 119 wskazań do zawarcia umów najmu
lokali komunalnych i socjalnych w ramach

8 budynków obejmujących
194 lokale

realizacji listy przydziału i zamiany mieszkań,

inwestycje
drogowe

transformatorowych

(w tym 409 wniosków wstępnie zweryfikowano

2. Zrealizowano 32 wyroki eksmisyjne,

liczba pozwoleń w zakresie
budownictwa mieszkaniowego

Rozbiórki
Rozbiórki

1. Przyjęto 506 wniosków o przydział mieszkania
pozytywnie i oczekują na rozpatrzenie przez Komisję

decyzji
administracyjnych
838 liczba

Zmiana
Zmiana sposobu
sposobu użytkowania
użytkowania

Budowa budynków
Budowa budynków
mieszkalnych
mieszkalnych
jednorodzinnych

wyegzekwowano kwotę 29 657,61 zł tytułem należności

▬

robót
Zamiar budowy ii robót

Budowa
Budowa sieci
sieci iistacji
stacjitransformatorowych

odszkodowanie za brak lokalu socjalnego –

W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ZASOBEM
MIESZKANIOWYM GMINY W 2019 ROKU:

ZGŁOSZENIA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

345

za które Gmina Miasta Tychy wypłacała wierzycielom

4. Zrealizowano 9 zamian lokali z kontrahentem,
5. Przydzielono 10 lokali zamiennych w związku
z termomodernizacją budynków w dzielnicy Osada,

budynków obejmujących
157 230
249 lokali
liczba
decyzji

5
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ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

Priorytety Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta i Gminy Tychy
Wskaźniki monitoringu (M) i ewaluacji (E)

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

P1.
Rozwinięty rynek
mieszkaniowy

P2.
Zrewitalizowane
zasoby mieszkaniowe
0

brak danych

W zakresie zarządzania nieruchomościami gminy w 2019

Prowadzono 406 postępowań cywilnych obejmujących:

roku przeprowadzono 117 postępowań. Obejmowały one:

▬

66,67%

▬

˗ 29 zostało załatwionych,

w związku ze zmianą wartości nieruchomości

˗ 28 jest w trakcie załatwiania,

w miejscowym planie zagospodarowania

˗ 3 zostały wstrzymane;
▬

15 postępowań w zakresie przekształcenia

M15. Dynamika liczby budynków gminy,
w których dokonano termomodernizacji

brak danych

˗ 2 zostały załatwione,

własności (11 zakończono);
▬

6 postępowań w sprawie oddawania nieruchomości

▬

85 postępowań w zakresie odszkodowań za nieruchomości

10 spraw w zakresie opiniowania sposobu
zarządzania gruntami, z czego:

prawa użytkowania wieczystego w prawo
91,14%

60 spraw o sprzedaż nieruchomości, z czego:

11 postępowań administracyjnych w zakresie roszczeń

przestrzennego miasta (7 zakończono);

72

6

M16. Dynamika liczby budynków wspólnot mieszkaniowych,
w których dokonano termomodernizacji

4

▬

M15. Liczba budynków gminy,
w których dokonano termomodernizacji

M16. Liczba budynków wspólnot mieszkaniowych,
w których dokonano termomodernizacji

P3.
Efektywna gospodarka
zasobem mieszkaniowym gminy

˗ 8 jest w trakcie załatwiania;
▬

12 spraw z zakresu udostępnienia informacji

▬

49 spraw w zakresie zakupu nieruchomości, z czego:

w trwały zarząd, wszystkie zakończono;

publicznej, wszystkie zakończone;

przejęte pod drogi publiczne (66 zakończono).

˗ 30 zostało załatwionych,
˗ 19 jest w trakcie załatwiania;

Wydano 105 decyzji administracyjnych obejmujących:
▬

19

▬

7 decyzji w zakresie ustanawiania i wygaszania
prawa trwałego zarządu do nieruchomości;

▬
380%

8 decyzji w zakresie roszczeń w związku ze zmianą

˗ 31 zostało załatwionych;
▬

wartości nieruchomości na skutek uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
▬

16 decyzji w zakresie przekształcenia prawa

▬

4 decyzje w zakresie wykonywania, ograniczania,

▬

31 spraw z zakresu służebności gruntowej, z czego:
˗ 6 zostało załatwionych,
˗ 25 jest w trakcie załatwiania;

▬

135 spraw w zakresie przekazywania nieruchomości

pozbawiania praw do nieruchomości

gminy do korzystania, w tym w dzierżawę lub

oraz zwrotu nieruchomości;

użyczenie. Załatwiono 95 spraw, zawarto 56 umów

66 decyzji w zakresie odszkodowań za nieruchomości
przejęte pod drogi publiczne;

▬

1 sprawę w zakresie oddania w użytkowanie
wieczyste, która została zakończona,

użytkowania wieczystego w prawo własności;

▬

31 spraw z zakresu umów zawartych w wyniku
postępowania w trybie zamówień publicznych, z czego:

4 decyzje w zakresie przekazania nieruchomości

dzierżawy oraz 2 umowy użyczenia;
▬

77 spraw w zakresie udostępnienia nieruchomości
gminy w celu budowy urządzeń infrastruktury

w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku

technicznej. Zawarto 26 umów dzierżawy gruntu,

Działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

10 umów użyczenia gruntu, 38 przedwstępnych umów
dzierżawy oraz 1 przedwstępną umowę użyczenia.

fot. archiwum Urządu Miasta Tychy

fot. Włodzimierz Chrzanowski
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PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizo-

Ponadto miasto tworzy zasób informacyjny w ramach Systemu

wanych przez Wydział Geodezji, należy tworzenie, prowadzenie

Informacji o Terenie. System ten jest istotnym elementem

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego

Warunkiem udzielenia bonifikaty był brak zaległości finanso-

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło

wych wobec Gminy Tychy z tytułu: opłat rocznych za użytkowanie

i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych prze-

funkcjonowania i planowania przestrzennego. Zawiera dane

się w prawo własności tych gruntów. Przekształceniu podlegały

wieczyste nieruchomości, rocznej opłaty przekształceniowej,

strzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczącej:

obligatoryjne takie jak: ewidencję gruntów i budynków (EGiB),

podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpa-

ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci

geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu (GESUT), osnowę

▬

mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

dami komunalnymi na dzień złożenia wniosku o zamiarze

uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości,

geodezyjną, rejestr granic podziału administracyjnego, ewiden-

▬

mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej

dokonania opłaty jednorazowej.

szczegółowych osnów geodezyjnych, bazy danych obiektów

cję ulic i adresów. Dane fakultatywne to własne bazy danych

topograficznych, gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

użytkowników, takie jak np.: miejscowe plany zagospodarowania

grunty zabudowane budynkami:

połowę liczby lokali stanowią lokale mieszalne,

Na podstawie uchwały uprawnieni składali wnioski o przy-

lub o których mowa powyżej wraz z budynkami

znanie bonifikaty. W IV kwartale 2019 roku nastąpił duży wzrost

gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi

wniosków wg poniższego wykresu:

W 2019 roku przyjęto:

lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi
z budynków mieszkalnych.

STR 36

prawidłowe i racjonalne korzystanie

przestrzennego, Gminna Ewidencja Zabytków, mapy aku▬
▬

INFOGRAFIKA 22

W IV KWARTALE 2019 ROKU NASTĄPIŁ DUŻY
LICZBA WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE
BONIFIKATY
WZROST
WNIOSKÓW
WG PONIŻSZEGO
WYKRESU
IV KWARTAŁ 2019

Na mocy ustawy o przekształceniu Rada Miasta podjęła

▬

15000

wprowadziła następujące bonifikaty:

75%
STR 36

65%
55%

wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

9000

w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie

6000

W IV
ROKU NASTĄPIŁ DUŻY
wniesiona
w KWARTALE
drugim roku 2019
po przekształceniu,
w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie

20%
10%

6700

3923

3000

wniesiona w piątym roku po przekształceniu,5842

0

który wpłynie na aktualizację danych powyższych baz prowadzonych w ramach wydziału geodezji. Aktualność tych baz ma

▬

w sprawie klasyfikacji gruntów – 3 decyzje,

szczególne znaczenie przy wszystkich procesach związanych

▬

w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji

z planowaniem i rozwojem miasta w zakresie infrastruktury
i budownictwa.

Liczba osób, które uiściły
opłatę jednorazową

Do zadań własnych gminy należy prowadzenie analiz i przygoto-

Liczbawywanie
pism wydanych
w sprawie dotyczącej komunalizacji działek
pełnej dokumentacji
opłatySkarbu
jednorazowej
Państwa, sprawy dotyczące podziału i rozgraniczeń nieruchomości, prowadzenie bazy danych w zakresie nazewnictwa

Liczba wydanych zaświadczeń

9000gdy opłata jednorazowa
w przypadku,
zostanie
6700

wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

w zakresie informacji, wypisów i wyrysów
z operatu geodezyjnego – 7437 dokumentów,

placów i ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości, opra-

wniesiona 12000
w czwartym roku po przekształceniu,

w przypadku,
3000gdy opłata jednorazowa zostanie

referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”,

uzbrojenia terenu w ramach narad koordynacyjnych.

5842

13 547

w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie

6000

pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności

Liczba wniosków o jednorazową
opłatęUzgodniono 446 projektów usytuowania projektowanych sieci

0

wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,

cyjnego. Urząd Miasta bierze udział w projekcie partnerskim

Liczba wydanych
rolniczej –zaświadczeń
32 decyzje oraz 125 zaświadczeń.

WZROST WNIOSKÓW WG PONIŻSZEGO WYKRESU

15000

30%

13 547

12000

w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie

w zakresie obsługi państwowego zasobu geodezyjnokartograficznego – 1844 operatów geodezyjnych.

administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację

bonifikat i wysokości stawek procentowych w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia. Uchwała

mieszkalnych jednorodzinnych, obszary budżetu partycypa-

Wydano:

uchwałę nr V/108/19 z 28 lutego 2019 roku w sprawie warunków

styczne, obszary rewitalizacji, system ogrzewania w budynkach

w zakresie aktualizacji bazy EGiB – 44 332 dokumentów,

3923

cowywanie projektów uchwał o nadaniu nazwy.
W 2019 roku wydano:

Liczba wniosków o jednorazową
opłatę

▬

Liczba osób, które uiściły
opłatę jednorazową

▬

Liczba pism wydanych w sprawie
opłaty jednorazowej

w zakresie podziału nieruchomości 180 decyzji
administracyjnych zatwierdzających podział nieruchomości,
259 zawiadomień o nadaniu nowego
punktu adresowego nieruchomości.

Opracowano cztery projekty uchwał (które zostały uchwalone)
o nadaniu nazwy:
▬

fot. archiwum Urzędu Miasta Tychy

Uchwała Nr IX/177/19 Nadanie nazwy ulicy bocznej
od ul. Leszczynowej – ulica Cedrowa,

▬

Uchwała Nr IX/178/19 Nadanie nazwy ulicy
bocznej od ul. Żorskiej – ulica Żaków,

▬

Uchwała Nr IX/179/19 Nadanie nazwy ulicy
bocznej od ul. Żorskiej – ulica Żubrów,

▬

Uchwała Nr XIII/266/2019 Nadanie nazwy rondu
położonemu na skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej
z ulicą Legionów Polskich – rondo Myśliwskie.
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URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA W MIEŚCIE

OŚWIETLENIE WERTYKALNE
Oświetlenie wertykalne to nowoczesna forma doświetlenia

SIEĆ DROGOWA NA TERENIE MIASTA TYCHY

tarcz przejść dla pieszych. Zarówno samo przejście, jak i strefa
oczekiwania pieszego są doświetlone tzw. lampą wertykalną.

STR 38

W mieście jest ok. 290 km dróg, w tym 23,2 km dróg krajowych
(DK-1, DK-44, DK-86), około 83 km dróg powiatowych, ok. 170
km dróg gminnych oraz około 65,48 km dróg o nawierzchni

SIEĆdlaDRÓG
bitumicznej lub z kostki brukowej przeznaczonych
rowerów.

Warunkiem koniecznym dla zapewnienia widoczności osób

INFOGRAFIKA 23

na jezdni jest wygenerowanie odpowiedniego kontrastu mię-

SIEĆ DRÓG NA TERENIE MIASTA TYCHY

dzy sylwetką pieszego a tłem, czyli najczęściej jezdnią. Osoby
ubrane zarówno w jasne, jak i ciemne ubrania są przy tego typu

NA TERENIE MIASTA TYCHY

oświetleniu doskonale widoczne. Osiąga się to dzięki instalacji
lamp świecących pod kątem bezpośrednio na przejście i jego
najbliższe otoczenie.

23,2 km

DROGI KRAJOWE
83 km

W 2019 roku na terenie miasta nowe oświetlenie wertykalne

DROGI POWIATOWE

pojawiło się na ulicach:

170 km

DROGI GMINNE
65,48 km

DROGI PRZEZNACZONE
DLA ROWERÓW

0
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-9

2018

16

2018
2018

RÓŻNICA

LICZBA
WYPADKÓW
RÓŻNICA
25 RÓŻNICA
2018
16
-9 46

OFIARY
44
OFIARY
ŚMIERTELNE
ŚMIERTELNE
RÓŻNICA-2

2019
2018
2019

2018
2018

OFIARY
ŚMIERTELNE
RÓŻNICA
RÓŻNICA

Niepodległości,

▬

Metalowej,

▬

Bielskiej,

▬

Wyszyńskiego,

▬

Piłsudskiego,

▬

Jedności.
fot. archiwum Urządu Miasta Tychy

AZYLE DLA PIESZYCH
Azyle drogowe stanowią bufor dla pieszych, dzięki któremu

LICZBA
KOLIZJI
46
2018
LICZBA
44
WYPADKÓW
-2
1380
2018
1563
RÓŻNICA

46

183
44 OFIARY

2018

mogą oni przejść przez ulicę „na dwa razy”. Ponadto uspakajają ruch w rejonie przejścia i uniemożliwiają wyprzedzanie oraz
niebezpieczne sytuacje na drodze.
W 2019 roku wybudowano 14 azyli, a w sumie na terenie miasta
LICZBA
są 63 tego rodzaju udogodnienia.
WYPADKÓW

2018

fot. archiwum Urządu Miasta Tychy

ŚMIERTELNE

-9

z udziałem osób
pieszych
-2
-2

00

34

2019

25

66 RÓŻNICA
66

2019

z udziałem osób
pieszych

▬

Burschego,

czy ulicy Stoczniowców.

LICZBA
WYPADKÓW

LICZBA2019
WYPADKÓW

LICZBA
RÓŻNICA
LICZBA
WYPADKÓW
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2019

Stoczniowców,

▬

Katowickiej, Żwakowskiej, Elfów, Wyszyńskiego, Mikołowskiej

2018

2018

2018
RÓŻNICA

▬

Katowickiej,

dla pieszych. W latach wcześniejszych pojawiło się m.in.

1607

183

1563

▬ Towarowej,

na ul. Dmowskiego, Armii Krajowej, Sikorskiego, Oświęcimskiej,

1426

1563

LICZBA
LICZBA
2018
KOLIZJI
KOLIZJI

181

2019

181
2019

▬

Edukacji,

w 19 punktach, a łącznie występuje ono już na 38 przejściach
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1426

Oświęcimskiej,

▬

W sumie w 2019 roku oświetlenie wertykalne wprowadzono
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRAS ROWEROWYCH ORAZ
INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ W MIEŚCIE TYCHY
PRZEBIEG TRAS ROWEROWYCH

MASTER Sp. z o.o.

W Tychach mamy 9 tras rowerowych, które głównie służą do obsługi turystyczno-rekreacyjnej, a także krajoznawczej.

Na terenie miasta w 2019 roku funkcjonowało dziesięć
spółek z większościowym udziałem Gminy Tychy, które

Spółka MASTER – Odpady i Energia swoją działalność prowadzi

łącznie wygenerowały przychody w kwocie 552 373 tys. zł.

od dnia 1 kwietnia 1998 roku. W skład właścicieli Spółki wchodzi

Koszty działalności spółek ogółem wyniosły 544 814 tys.

osiem gmin:

zł, a wynik finansowy netto za 2019 rok opiewa na 5412 tys. zł.

▬ Gmina Tychy posiadająca 15 913 udziałów,

Należy zaznaczyć, że w wielu przypadkach wysokie

▬ Gmina Bieruń posiadająca 576 udziałów,

koszty wykazywane przez spółki wynikają ze zwiększo-

▬ Gmina Lędziny posiadająca 561 udziałów,

nych odpisów amortyzacyjnych, które są następstwem

▬ Gmina Kobiór posiadająca 115 udziałów,

dokonywanych przez nie inwestycji. Niższy wynik finan-

▬ Gmina Wyry posiadająca 164 udziały,

sowy nie świadczy więc o złej kondycji podmiotu. Trzeba

▬ Gmina Bojszowy posiadająca 155 udziałów,

też pamiętać, że podstawowym zadaniem spółek komu-

▬ Gmina Imielin posiadająca 98 udziałów,

nalnych jest świadczenie usług na rzecz mieszkańców,

▬ Gmina Chełm Śląski posiadająca 98 udziałów.

priorytetem jest więc zapewnienie ich wysokiej jakości, ale też szerokiej dostępności – w tym kontekście

Spółka MASTER – Odpady i Energia specjalizuje się w świadczeniu

poziom wypracowywanego zysku nie stoi na pierwszym

usług w zakresie:

miejscu. Zatrudnienie w spółkach na podstawie umów

▬ wywozu odpadów komunalnych,

o pracę na koniec 2019 roku wynosiło 1912 etatów.

▬ zagospodarowania odpadów,

Na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych

▬ selektywnej zbiórki odpadów,

było 517 osób, przy czym największymi pracodawcami

▬ zbiórki odpadów niebezpiecznych,

wśród spółek była MEGREZ Sp. z o.o., PKM Sp. z o.o. oraz

▬ wytwarzania paliw alternatywnych,

PEC Sp. z o.o. w Tychach.

▬ wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z gazu
składowiskowego oraz biogazu z fermentacji,

Wartość inwestycji krótkoterminowych i długotermino-

▬ prowadzenia edukacji ekologicznej.

wych w spółkach wyniosła na koniec 2019 roku 73 758 tys. zł.

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

Według klas asortymentowych w 2019 roku przyjęto do prze-

i prawne spółek komunalnych narastająco w 2019 roku

tworzenia ponad 132 tysiące ton odpadów komunalnych, w tym

wynosiły 1 137 105 tys. zł. W porównaniu do roku

ok. 65 tysięcy odpadów zmieszanych. W procesach tech-

ubiegłego wartość środków trwałych i wartości nie-

nologicznych w 2019 roku system śledzenia, obserwowania

materialnych i prawnych zwiększyła się o 70 402 tys. zł.

i monitorowania odpadów pod względem ich lokalizacji, ilości,

Amortyzacja środków trwałych w spółkach narastająco

stanu fizyko-chemicznego i stopnia zanieczyszczeń niebez-

za 2019 rok wyniosła 70 753 tys. zł. Poniżej przedsta-

piecznych i innych niż niebezpieczne zapewnił uzyskanie

wiamy informację na temat poszczególnych spółek oraz

wszystkich niezbędnych informacji. W związku z powyższym

ich działalności.

dokonano analizy strumienia odpadów komunalnych pod względem przydatności procesowej. Ustalono, że 69% odpadów

W ramach realizowanej polityki rowerowej w Tychach od

SAMOOBSŁUGOWE NAPRAWCZE
STACJE ROWEROWE

kilku lat funkcjonuje system bezobsługowej wypożyczalni

Poza wypożyczalnią rowerów w Tychach od kwietnia

rowerów Tyski Rower, który daje możliwość krótkotrwałych

do października można nieodpłatnie wykonać drobne

rowerowych podróży po mieście i jego okolicach.

naprawy rowerowe czy też uzupełnić powietrze w opo-

dostarczonych do spółki „MASTER – Odpady i Energia” zostało
43

Z programu Tyski Rower zazwyczaj można skorzystać od

nach, a wszystko to za sprawą samoobsługowych stacji

1 kwietnia do 31 października. Do dyspozycji są rowery (60 szt.)

naprawy rowerów. Obecnie w sezonie funkcjonuje 20 stacji

z kompletnym wyposażeniem (w tym: 2 rowery typu CARGO,

naprawczych.

3 tandemy, 5 dziecięcych – 3 większe i 2 mniejsze oraz 1 rower

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne

poddanych procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a jedynie 0,4% magazynowano w celu dalszego przekazania
do recyklerów. W 2019 roku wygenerowano ponad 24 tysiące
ton balastu oraz 27 tysięcy ton stabilizatu. Należy nadmienić,
że w roku poprzednim Spółka „MASTER – Odpady i Energia”
sprzedała na rynku recyklingowym ponad 12 tysięcy ton surowców wtórnych, ponad 20 tysięcy ton paliwa alternatywnego oraz
3,5 tysiąca ton kompostu jako pełnowartościowego produktu.

trójkołowy przeznaczony dla osób z problemami narządu
ruchu lub osób niepełnosprawnych). Na terenie miasta zorganizowano 84 szt. miejsc dokowania rowerów dla 7 stacji.
36

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:33:15

37

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485745

Warto podkreślić, że najważniejszymi zadaniami polityki ener-

W roku operacyjnym 2019 Master w zakresie produkcji energii ze

getycznej Spółki Master – Odpady i Energia jest zwiększenie

W 2019 roku Master podjął szereg działań mających na celu

ilości produkowanej w OZE energii są prace modernizacyjne,
które wpływają na zwiększenie ilości ujmowanego biogazu.

źródeł odnawialnych osiągnął następujące wyniki:

wzrost produkcji energii w OZE poprzez modernizację układu

efektywności energetycznej oraz zminimalizowanie nega- ▬

biogaz wytworzony (w mln m3): 1 451 072 m3,

sieci biogazowej w celu dwustronnego przesyłu biogazu do

tywnego oddziaływania sektora energetyki na środowisko

ilość odpadów poddanych fermentacji: 9252 Mg,

agregatów kogeneracji, modernizacji stacji uzdatniania biogazu

naturalne poprzez zwiększenie eksploatacji energetyki odna- ▬

efektywność fermentacji: 152 m biogazu z tony odpadu,

poprzez instalację dwóch filtrów węglowych dedykowanych dla

i Energia Sp. z o.o. obsługiwała ponad sto tysięcy mieszkań-

wialnej (OZE). Energia odnawialna jest uzyskiwana z naturalnych

energia elektryczna wytworzona w kogeneracji 2530 MWh,

resztkowego siarkowodoru (od miesiąca lipca stężenie siar-

ców na terenie gmin: Tychy, Wyry Gostyń, Imielin, Chełm Śląski

procesów przyrodniczych, co pozwala na uzupełnianie jej zaso- ▬

energia cieplna wytworzona w kogeneracji 6083 GJ,

kowodoru w biogazie nie przekracza 10 ppm) oraz usuwania

oraz Kobiór, zapewniając kompleksowy odbiór odpadów każdej

bów poprzez naturalne, powtarzające się cykle. Master realizuje

świadectwa energetyczne uzyskane na giełdzie energetycznej

lotnych związków organicznych, głównie związków krzemu.

frakcji. Do tego celu wykorzystano 12 pojazdów typu śmie-

Prowadzone

powyższe cele poprzez produkcję biogazu na cele produkcji

▬
▬
▬

3

– w związku z produkcją energii elektrycznej z powstałego

zasadność

ciarka. Dzięki powiększaniu floty specjalistycznych pojazdów

wykonania inwestycji. Powyższe działania umożliwiają lepsze

oraz wymianie na nowsze jednostki Spółka ma możliwości

Spółka Master – Odpady i Energia sprzedaje na Towarowej

wykorzystanie energii biogazu poprzez ograniczenie awaryjno-

dynamicznego rozwoju, jak również zapewnienia mieszkań-

Giełdzie Energii Prawa Majątkowe Świadectw Pochodzenia.

ści jednostek kogeneracji.

com kompleksowej obsługi na wysokim poziomie. Zakup w 2019

energii w kogeneracji.

biogazu w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych

Spółka posiada instalacje do produkcji energii z OZE o mocy
1 MW. W jej skład wchodzą dwa reaktory do suchej fermenta-

Część wyprodukowanej energii wykorzystywana jest

cji odpadów oraz system odgazowania składowiska odpadów.

na potrzeby własne Zakładu, co pozwala zaoszczędzić

Każda z komór posiada objętość czynną 1000 m3 odpadów.

na ilości kupowanej energii elektrycznej i cieplnej.

regularnie

badania

potwierdzają

Warto również podkreślić, że w 2019 roku Master – Odpady

roku śmieciarki dwukomorowej pozwolił ograniczyć liczbę kurW 2019 roku Master rozpoczął realizację nowej inwestycji

sów w celu odbioru odpadów, np. biodegradowalnych wraz

– rozbudowy instalacji fermentacji beztlenowej o moduł przygo-

z kuchennymi, a co za tym idzie również ograniczyć koszty.

W ramach odgazowania kwater składowiska zainstalowane są

Produkcja energii elektrycznej za 2019 rok wyniosła

towania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie.

Aktualny stan wykorzystania floty to około 80%. Pozostałe 20%

studnie (40 sztuk) ujmujące gaz do stacji zbiorczej.

2533,149 MWh, zaś sprzedaż PM ŚP w 2019 roku wyniosła

Jednym z celów inwestycji jest zwiększenie poziomu produkcji

przeznaczone jest na bieżące serwisy oraz remonty konieczne

2471,333 MWh, co dało wartość netto 334 314,46 zł. Poniższa

energii ze źródeł odnawialnych poprzez proces kofermentacji

do bezawaryjnego funkcjonowania.

tabela przedstawia zestawienie sprzedaży w 2019 roku.

bioodpadów. Kolejnym działaniem mającym na celu zwiększenie

Strumień odpadów

GMINA

STRUMIEŃ

Odbiór strumienia

GMINA

STRUMIEŃ

dostarczony z PSZOK-ów

TYCHY

3788,28 Mg

odpadów w 2019 roku

TYCHY

46 254,90 Mg

WYRY

1772,86 Mg

WYRY

4553,89 Mg

KOBIÓR

438,66 Mg

KOBIÓR

2138,42 Mg

IMIELIN

1378,18 Mg

IMIELIN

4665,75 Mg

procesów mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Dzięki uniwersalnym możliwościom technologicznym

CHEŁM ŚLĄSKI

612,55 Mg

CHEŁM ŚLĄSKI

2992,92 Mg

tego urządzenia uzyskiwane są pożądane przez odbiorców parametry paliwa alternatywnego RDF. Rozdrabniacz

BOJSZOWY

525,50 Mg

BOJSZOWY

4043,53 Mg

dodatkowo stosowany jest do rozdrabniania stałych odpadów komunalnych, odpadów poprodukcyjnych i odpadów

LĘDZINY

1355,96 Mg

LĘDZINY

8085,00 Mg

z placówek handlowych w celu wytworzenia homogenicznego paliwa alternatywnego wykorzystywanego w energetyce.

BIERUŃ

1409,27 Mg

BIERUŃ

9680,42 Mg

Ilość MWh
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Cena w zł

Wartość netto w zł

283,005

141,00

39 903,71

28.03.2019

303,556

125,50

38 096,28

02.04.2019

233,366

130,00

30 337,58

16.04.2019

259,361

133,05

34 507,98

07.05.2019

195,35

136,00

26 567,60

21.05.2019

2,354

55,25

130,06

30.07.2019

204,794

130,00

26 623,22

06.08.2019

242,579

133,35

32 347,91

24.09.2019

371,772

133,00

49 445,68

14.11.2019

375,196

150,20

56 354,44
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zakup rozdrabniacza wstępnego, który jest urządzeniem wspomagającym mechaniczne przetwarzanie odpadów
komunalnych jako technologiczne uzupełnienie automatycznego sortowania,

▬

zakup rozdrabniacza wstępnego wolnoobrotowego „TERMINATOR”, który jest urządzeniem niezbędnym do optymalizacji

zadań z zakresu działalności edukacyjno-ekologicznej w 2019 roku:

24.01.2019

2471,333

▬

Warto również zaznaczyć, że Spółka Master – Odpady i Energia w ramach

Tabela 1. Świadectwa pochodzenia sprzedane w 2019 r.
Data

Kolejne znaczące dla Spółki Master – Odpady i Energia inwestycje w 2019 roku to:

▬

zorganizowała warsztaty ekologiczne na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach, połączone ze zwiedzaniem zakładu,

▬

wspierała młodzież uczącą się, a także inicjatywy podejmowane przez placówki oświatowe,

▬

współorganizowała eko-eventy na rzecz lokalnej społeczności,

▬

organizowała działania dotyczące wdrażania harmonogramów wywozu odpadów
na terenie gmin wspólników (w tym Miasta Tychy), wraz z bieżącą informacją
nt. udogodnienia, jakim jest darmowa aplikacja Ecoharmonogram.

334 314,46
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MEGREZ Sp. o.o.

˗ głowicy do fakoemulsyfikacji zaćmy typ OZiL,
˗ kardiomonitora wraz z wózkiem,

˗ shaver artroskopowy z ręcznym sterowaniem

ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH:

kompatybilny ze sprzętem CORE,

Głównym celem Spółki jest wykonywanie zadań służących bie-

˗ lampy zabiegowej sufitowej/wiszącej,

˗ stanowisko do pielęgnacji niemowląt,

żącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb

˗ łóżeczek niemowlęcych,

˗ stół operacyjny,

Zaprojektowano termomodernizację budynku obejmującą

ludności w zakresie ochrony zdrowia. Spółka realizuje swoje

˗ łóżek wielofunkcyjnych z szafkami,

˗ urządzenie do wspomagania oddychania

docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią

cele poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych:

˗ optyki 4,0 o kącie 30 stopni + płaszcza z obturatorem o śr. 6,0 mm,

▬

▬

˗ parawanów teleskopowych wraz z zasłoną,

˗ Wannę Porodową,

prace związane, zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego

˗ pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej,

˗ wózek do przewozu chorych,

oraz instrukcji ITB. W ramach projektu przewidziano również

˗ zestaw do wykonywania zabiegów

leczniczego pod nazwą Wojewódzki Szpital

˗ pompy strzykawkowej z funkcją PCA,

Specjalistyczny w Tychach przy ul. Edukacji 102,

˗ profesjonalnego laktatora szpitalnego,

endoskopowych + Tor Wizyjny HD,

w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

˗ rejestratora EKG (holterowski 12-kanałowy 48 godzinny),

˗ zestaw haków i rozwieraczy do Operacji Ortopedycznych,

oraz wszelkie prace niezbędne i związane z planowaną

˗ ssaka elektrycznego,

˗ zestaw narzędzi laryngologicznych.

termomodernizacją: wymianę obróbek blacharskich,

oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

˗ stolików oddziałowych – narzędziowych,

w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego

˗ uchwytu i wkładów do kleszczyków typu BiClamp,

pod nazwą Przychodnie Specjalistyczne Megrez

˗ wózka do przewozu chorych,

Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Edukacji 102,

˗ wózków funkcyjnych – anestezjologicznych, zabiegowych,

promocję zdrowia,
realizację zadań dydaktycznych i badawczych

GŁÓWNE INWESTYCJE
1. Dla potrzeb dostosowania do przepisów prawa

▬

budynek bloku leczniczego

˗ wózków inwalidzkich, transportowych,

pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Zaprojektowano termomodernizację budynku obejmującą

˗ wózka na zestaw reanimacyjny.

z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej (odcinek

docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią

IV – położnictwo, trakt porodowy, oddział neonatologiczny,

kondygnacją użytkową, wymianę okien i drzwi oraz

W 2019 roku Spółka otrzymała także środki w formie dotacji

ginekologia) Spółka rozpoczęła inwestycję polegającą

wszystkie prace związane, zgodnie z zaleceniami

celowej przeznaczonej na zakup aparatury medycznej, sprzętu

na przebudowie i remoncie Oddziału. Podstawą

audytu energetycznego oraz instrukcji ITB. W ramach

technologii medycznych oraz metod leczenia,

medycznego i wyposażenia w wysokości 4 751 013 zł. Zgodnie

opracowania ww. inwestycji jest Program funkcjonalno-

projektu przewidziano również wykonanie hydroizolacji

prowadzenie działalności handlowej lub usługowej

z ustaleniami środki wykorzystano na zwiększenie wartości

użytkowy, wykonany przez architektów: mgr inż. arch.

dachu, ustawienie konstrukcji pod instalację

w zakresie związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

majątku trwałego. Zakupiono:

Annę Laskowską-Łapę i mgr inż. arch. Wojciecha Łapę

fotowoltaiczną, nową instalację odgromową oraz

uczestniczenie w przygotowaniu osób do

˗ aparat aEEG/CFM 5-kanałowy do monitorowania
neurologiczno-kardiologicznego,

w marcu 2017 roku. Ponadto zaplanowano dla oddziału

wszelkie prace niezbędne i związane z planowaną

zakup 44 łóżek elektrycznych z materacem, z regulacją

termomodernizacją: wymianę obróbek blacharskich,

osób wykonujących ten zawód,

˗ aparat do znieczulania,

pilotem wysokości wraz z szafkami przyłóżkowymi

wymianę parapetów, wymianę rynien, rur spustowych,

współdziałanie z pozostałymi podmiotami leczniczymi,

˗ aparaty USG,

oraz niezbędnego wyposażenia. Zakończenie prac

wpustów dachowych, wywietrzaków grawitacyjnych.

a także innymi instytucjami działającymi w ochronie zdrowia.

˗ aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy,

związanych z przebudową i remontem całego

˗ biometr okulistyczny,

odcinka planowane jest na czerwiec 2021 roku.

˗ defibrylator dwufazowy z kardiowersją i saturacją,
˗ fotel ginekologiczny,
˗ Inkubatory Otwarto Zamknięte,

z wymianą kanałów wentylacyjnych wraz z robotami

˗ kamerę operacyjną + sterownik kamery,

odtworzeniowymi branży budowlanej i instalacyjnej

9616 stanowili mieszkańcy naszego miasta.

˗ Kolumnę Anestezjologiczną,

na budynku bloku łóżkowego Szpitala. Wymiana była

˗ Kolumny – Sufitowa jednostka zasilająca

konieczna z powodu ujawnienia się azbestu, co wiązało

stanowiska intensywnej terapii noworodkowej,

niebezpiecznych elementów z kanałów wentylacyjnych.

˗ lampę do fototerapii kocykową,

Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2021 roku.

˗ lampę operacyjną dwuczaszową sufitową,

jące kapitał zakładowy w ogólnej kwocie 1 104 604,00 zł. Środki

˗ Mikroskop Operacyjny,

te wykorzystano na zwiększenie wartości majątku trwałego:

˗ monitor napięcia układu przywspółczulnego

581 000 zł – przebudowa i remont Oddziału

się z koniecznością usunięcia w trybie natychmiastowych

˗ Kompletny Tor Laparoskopowy z trzema zestawami narzędzi,

W 2019 roku Spółka otrzymała z Miasta Tychy środki podwyższa-

dla noworodków i niemowląt,

3. Projekt złożony przez spółkę w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem

˗ myjnię dezynfektor narzędzi,

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna,

Ginekologii Onkologicznej (odcinek IV – położnictwo,

˗ myjnie do kaczek i basenów,

odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla

trakt porodowy, oddział neonatologiczny, ginekologia),

˗ okulistyczny mikroskop operacyjny,

działania: 4.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła

zlokalizowanego na IV piętrze bloku łóżkowego Szpitala,

˗ przenośny aparat ultrasonograficzny wraz ze stolikiem jezdnym,

energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla

˗ Respirator Noworodkowy,

poddziałania: 4.3.1 Efektywność energetyczna, odnawialne

523 604 zł na realizację zakupów sprzętu
medycznego, w tym m.in. zakup:

˗ aparatu Ekg wraz z wózkiem,
˗ dioptriomierza elektronicznego,

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:33:15

˗ respirator transportowy,
˗ respirator wysokiej klasy dla dorosłych
przeznaczony do stosowania na OIT,

Na dachu budynku bloku łóżkowego planowany
jest montaż 68 modułów fotowoltaicznych.

w Tychach hospitalizowanych było 17 022 pacjentów, z czego

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW
POZYSKANYCH OD MIASTA TYCHY

▬

2. W połowie 2019 roku rozpoczęły się prace związane

W 2019 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

40

wpustów dachowych, wywietrzaków grawitacyjnych.

w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

LICZBA HOSPITALIZACJI

▬

wymianę parapetów, wymianę rynien, rur spustowych,

i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych

wykonywania zawodu medycznego i kształceniu

▬

wykonanie hydroizolacji dachu, ustawienie konstrukcji
pod instalację fotowoltaiczną, nową instalację odgromową

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

▬

▬

kondygnacją użytkową, wymianę okien i drzwi oraz wszystkie

w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń

▬

▬

budynek bloku łóżkowego

szpitalnych w zakładzie leczniczym podmiotu

a także poprzez:

▬

z wykorzystaniem wysokich przepływów,

▬

źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
– ZIT został zakwalifikowany do dofinansowania.
Planowany termin realizacji zadania to 30.06.2022.
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PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W TYCHACH

W 2019 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

Podstawą do takiego działania było założenie, iż każdy miesz-

▬

ZADANIE 3.1 “Sieć ciepłownicza os. H w Tychach - etap I”,

kaniec Tychów może przyczynić się do poprawy środowiska.

Spółka prowadzi działalność na podstawie umowy spółki z dnia

Nakłady na realizację tego projektu oszacowano na 99,24 mln zł.

▬

ZADANIE 3.3 “Sieć ciepłownicza os. H-4 w Tychach”,

Troska o zdrowie mieszkańców była podstawą do przygotowa-

7 czerwca 1995 r.

Szacunkowa kwota dofinansowania wynosi 60,07 mln zł, a wkład

▬

ZADANIE 7.5 “Przebudowa osiedlowej sieci

nia programu ograniczenia niskiej emisji. Powyższe przesłanki

ciepłowniczej os. „O-1” w rejonie budynków przy

były podstawą do przygotowania program ograniczenia niskiej

ul. A. Krajowej 1, 3, i 11 w Tychach oraz budowa

emisji. Jednym z jego elementów jest dofinansowanie udzielane

Podstawowym celem działalności przedsiębiorstwa jest

własny - 39,17 mln zł.

zapewnienie niezawodnych dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody dla odbiorców

Do końca 2019 roku przedsiębiorstwo złożyło do Wojewódzkiego

z Gminy Tychy i Łaziska Górne, z zachowaniem najwyższych

Funduszu

standardów jakości świadczonych usług ciepłowniczych.

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

3 szt. indywidualnych węzłów ciepła”,

mieszkańcom miasta Tychy, którzy zlikwidują piece węglowe

▬

ZADANIE 9.3 “Likwidacja grupowego

i przyłączą swoje budynki do sieci ciepłowniczej.

▬

ZADANIE 10.1 “Likwidacja grupowego węzła SWC Centrum

Wybór lokalnego źródła ciepła i podłączenie budynków jedno-

1, SWC Centrum 9I, SWC Pocztowa 2 w Łaziskach Górnych”.

rodzinny do sieci ciepłowniczej wpływa w znacznym stopniu na:

w Katowicach (Instytucji Wdrażającej) 13 wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Spójności

Działalność ciepłowniczą przedsiębiorstwo prowadzi w opar-

w ramach Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji

ciu o przepisy Prawa Energetycznego i udzielone przez Prezesa

na terenie województwa śląskiego” Programu Operacyjnego

Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na wytwarzanie, obrót

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

i przesyłanie ciepła.

węzła SWC „W” w Tychach – I etap”,

▬

poprawę czystości i jakości powietrza,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności

▬

poprawę stanu otaczającego nas środowiska naturalnego,

dotyczących przeciwdziałania skutkom niskiej emisji na obsza-

▬

promocję miasta jako czystego i ekologicznego oraz

W ramach POIiŚ Poddziałania 1.7.2 „Efektywna dystrybucja ciepła

rze miasta Tychy, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

W 2019 roku Spółka podłączyła do sieci ciepłowniczej 75 nowych

i chłodu w województwie śląskim” Spółka podpisała 12 umów

z o.o. 22 grudnia 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu

odbiorców i sprzedała 1 551 070,96 GJ ciepła, z czego 1 358 254,60 GJ

na realizację projektów:

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod-

ciepła zużytego na cele centralnego ogrzewania oraz 192 816,36 GJ

płowniczej 6 budynków zlokalizowanych na terenie miasta

systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emi-

Tychy oraz zlikwidowano kotły centralnego ogrzewania zużywa-

Przebudowa sieci przesyłowej Północ

sji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023” w ramach

jące rocznie 53 tony węgla przeznaczonego na ogrzewanie.

i Południe II w Tychach.

Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
na terenie województwa śląskiego POIiŚ 2014-2020.

1.

Likwidacja grupowego węzła cieplnego “B-3” w Tychach.

roku wyniosła 122 399 332,41 złotych brutto.

2.

Przedsiębiorstwo realizuje program modernizacji i rozwoju sys-

3.

Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach.

temów ciepłowniczych w Tychach i Łaziskach Górnych, będący

4.

Likwidacja grupowego węzła cieplnego

kontynuacją zrealizowanego w latach 2010-2015 projektu pn.
poprawy efektywności dystrybucji ciepła”.
Plan jest opracowany na lata 2016-2023 i określa działania

“B-2”, “B-1” i “T-1” w Tychach.

Ciepło dostarczane za pomocą Systemu Ciepłowniczego przez
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach służy nie

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej sieci cie-

tylko do ogrzewania obiektów, ale jest również czynnikiem,

5.

Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach.

płowniczej, likwidacja niskiej emisji oraz poprawa jakości

który wykorzystujemy podczas procesu podgrzewania wody

6.

Likwidacja grupowych węzłów cieplnych

powietrza w mieście Tychy poprzez przebudowę sieci ciepłow-

na potrzeby użytkowe. Tę cechę wykorzystano i zastosowano

w Łaziskach Górnych.

niczej o długości 4,35 km, budowę sieci ciepłowniczej o długości

przy budowie dwufunkcyjnych węzłów cieplnych. Rozwiązanie

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją

0,38 km i likwidację 15 sztuk palenisk węglowych.

to

7.

przedsiębiorstwa w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczych,
likwidacji grupowych węzłów cieplnych, zastąpienia ich indy-

W ramach tego projektu w 2019 roku przyłączono do sieci cie-

pisało umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja

ciepła na cele ciepłej wody. Wartość sprzedaży ciepła w 2019

„Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem

przyjaznego dla społeczności i przedsiębiorców.

niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023.
8.

Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie

wychodzi

naprzeciw

oczekiwaniom

klientów

szukają-

cych kompleksowej obsługi, czyli dostawy energii cieplnej
Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końco-

na potrzeby ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania cie-

widualnymi kompaktowymi stacjami wymienników, likwidacji

do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych

wej o 11 235,15 GJ, energii pierwotnej o 1912,50 GJ, spadku emisji

płej wody. W tyskich zasobach budowlanych znajduje się wiele

węglowej kotłowni „Wilkowyje” i przyłączenia odbiorców zasila-

w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza,

gazów cieplarnianych o 1329,25 Mg CO2/rok oraz spadku emisji

budynków mieszkalnych, w których odbiorcy korzystają z ogrze-

Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych.

pyłu o 0,58 Mg/rok.

nych z tej kotłowni do głównej sieci miejskiej w Tychach, a także
przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków w celu likwidacji

9.

niskiej emisji.

wania dostarczanego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej,

Modernizacja systemu ciepłowniczego

lecz ciepłą wodę uzyskują przy pomocy podgrzewaczy gazo-

miasta Tychy w latach 2018-2023.

wych lub elektrycznych. Chcą jednak w pełni korzystać z ciepła

10. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta
Głównym celem realizacji zadań objętych tym planem jest

dostarczanego przez System Ciepłowniczy, którego cechą jest

Łaziska Górne w latach 2018-2023.

komfort, niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.

dalsza poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłow- 11.

Przebudowa sieci ciepłowniczej oraz budowa

niczych. Jego realizacja zwiększy efektywność eksploatowanych

nowej sieci ciepłowniczej w celu likwidacji

Automatyczna regulacja strumienia dostarczanej ciepłej wody

niskiej emisji w Łaziskach Górnych.

oraz aparatura kontrolno-pomiarowa daje możliwość ustawie-

systemów ciepłowniczych poprzez zmniejszenie strat ciepła
na przesyle o ponad 65 tysięcy GJ oraz ograniczy emisję CO2 do
atmosfery o około 22,06 tysięcy ton w roku.

12. Przebudowa sieci ciepłowniczych oraz budowa

nia stałej temperatury na bezpiecznym i komfortowym poziomie.

indywidualnych węzłów w Tychach.

W 2019 roku podpisano umowy przyłączeniowe z TSM OSKARD
na przyłączenie węzłów cieplnych, gdzie ciepło zużywane

Zadania inwestycyjne objęte planem na lata 2016-2023 sfinan-

Jeden wniosek został złożony, przeszedł weryfikację warunków

będzie na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Wspomniane

sowane zostaną ze środków własnych i środków pochodzących

formalnych i jest w trakcie oceny merytorycznej II stopnia:

instalacje działają od marca 2020 r. Wydano również kolejne

z dotacji unijnych. Pełna realizacja tego planu uzależniona jest
od otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej.

1. Likwidacja niskiej emisji poprzez budowę przyłączy sieci

warunki przyłączenia dla zainteresowanych odbiorców.

ciepłowniczej do budynków w rejonie ul. Brzozowej, Leśnej,
Topolowej, Wierzbowej w Łaziskach Górnych.

fot. archiwum Urządu Miasta Tychy
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PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
PKM jest przewoźnikiem świadczącym usługi publicznego

W związku z powołaniem do życia w dniu 1 lipca 2017 roku
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zrzeszającej 41 gmin

OSIĄGNIĘCIA SPÓŁKI W 2019 ROKU

Śląska i Zagłębia, w tym też Gminę Tychy, do zadań której mię-

transportu zbiorowego głównie dla mieszkańców Tychów oraz

rozwój publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu

wypełnienie oczekiwań pasażerów oraz organizatora

Spółki w zakresie taboru, w wyniku której Spółka

drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego,

pozostałych gmin ościennych, którego priorytety to:
▬

▬
▬

publicznego transportu zbiorowego, tzn. Zarządu

dysponuje nowoczesnym parkiem autobusowym

a także zrównoważonej mobilności miejskiej i metropolital-

Transportu Metropolitalnego (ZTM);

o średniej wieku pojazdu nieprzekraczającej 6 lat,

nych przewozów pasażerskich, zmianie uległa organizacja oraz

punktualność i niezawodność obsługi siatki linii

dostosowanym do przewozu osób o ograniczonej

funkcjonowanie komunikacji miejskiej na obszarze Metropolii.

komunikacyjnych, zgodnie z rozkładami jazdy;

sprawności ruchowej oraz w przeważającej części
zasilanym ekologicznym paliwem CNG.

Od 1 stycznia 2019 r. organizację komunikacji publicznej prze-

Wprowadzenie do autobusów systemów SDiP II

jęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która była głównym

niskopodłogowymi, nowoczesnymi, komfortowymi

i ŚKUP II, dzięki czemu pasażerowie mogą m.in.

odbiorcą usług przewozowych oferowanych przez Spółkę,

i czystymi pojazdami, dostosowanymi do potrzeb

płacić kartą za przejazdy. PKM jest pierwszym

na podstawie umowy o świadczenie usług przewozowych

osób ograniczonych ruchowo, wyposażonymi

przewoźnikiem z tym udogodnieniem w Metropolii.

w ramach publicznego transportu zbiorowego, w celu bieżą-

wysoki standard autobusów, zapewniający pasażerom
możliwość podróżowania bezpiecznymi, ekologicznymi,

▬

▬

Realizacja projektu „Zakup nowoczesnego taboru

cego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb mieszkańców

system zapowiedzi przystanków, Wi-Fi itp.;

autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby

Metropolii. W obrębie Metropolii sprawami komunikacji zajmuje

profesjonalizm kierowców troszczących się o punktualność

rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”,

się jednostka organizacyjna pod nazwą Zarząd Transportu

kursowania autobusów, bezpieczeństwo pasażerów i ich

którego wartość oszacowano na ponad 164 mln zł

Metropolitalnego.

w dodatkowe udogodnienia typu klimatyzacja,
▬

dzy innymi należy planowanie, koordynacja, integracja oraz
Systematyczna realizacja planów inwestycyjnych

▬

▬

Powyższa mapa obrazuje geograficzny zasięg sieci linii komunikacyjnych obsługiwanych przez PKM.

kompetentną, uprzejmą obsługę, dbających o pojazd,

brutto, w tym realizacja zadania pn. “Kompleksowa

prowadzących go w sposób płynny, z poszanowaniem

modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa

PKM wykonuje usługi przewozowe w ramach publicznego trans-

przepisów i innych uczestników ruchu drogowego;

Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul.

portu zbiorowego na zlecenie GZM na następujących trasach:

Dodatkowo w sezonie letnim w okresie od maja do sierpnia

współpraca z organizatorem komunikacji

Towarowej 1 w Tychach – drugie postępowanie”.

Tychy – Mikołów – Gliwice

PKM Tychy obsługuje na terenie miasta Tychy cztery dodatkowe,

Udział w Radzie Metropolitalnego Transportu Publicznego,

Tychy – Katowice

bezpłatne linie PAP1, PAP2, PAP3, PAP4, których zadaniem jest

która powstała przy zarządzie GZM. Rada zajmuje się

Tychy – Bieruń

ułatwienie dojazdu do Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.

analizą głównych problemów komunikacyjnych na obszarze

Tychy – Mikołów

Działalność podstawowa Spółki obejmuje przewóz osób

GZM, rekomenduje sposoby ich rozwiązania, monitoruje

Tychy – Kobiór – Wyry – Mikołów

PKM Tychy spełnia również bardzo ważną funkcję dowozową

w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego

działania Metropolii związane z komunikacją publiczną

Tychy – Mikołów – Ruda Śląska Halemba

do przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej. Linia S4 obsługi-

na podstawie umowy zawartej z organizatorem komunikacji,

i rozpoznaje bariery, które ograniczają jej efektywność.

Tychy – Lędziny

wana przez Koleje Śląskie łączy Tychy – Katowice – Sosnowiec

Zajęcie przez PKM drugiego miejsca w Ogólnopolskim

Mikołów – Łaziska

i Dąbrowę Górniczą.

ści dodatkowej oraz ubocznej spółka świadczy usługi w zakresie

Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji

Mikołów – Wyry – Łaziska – Orzesze - Żory

wynajmu autobusów na przejazdy okolicznościowe, wynajmu

Miejskiej za rok 2019 organizowanym przez Dziennik

Mikołów – Łaziska – Orzesze – Ornontowice

powierzchni reklamowej na autobusach i w ich wnętrzu oraz

Gazeta Prawna i publikowanym na łamach Strefy

Orzesze Zgoń – Łaziska – Mikołów – Katowice

wynajmu pomieszczeń lub obiektów Spółki.

Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej. Tegoroczny

Łaziska – Mikołów – Katowice

ranking oceniał następujące elementy działalności:

Tychy – Międzyrzecze

dane finansowe, wykorzystanie środków unijnych,

Tychy – Bieruń – Chełm Śl. – Imielin

nowoczesnego taboru autobusowego na potrzeby

strukturę taborową, liczbę przewiezionych pasażerów

Bieruń – Bojszowy – Pszczyna

rozwoju transportu publicznego w Tychach”,

oraz wielkość siatki połączeń, działalność promocyjną

Bieruń – Bojszowy – Wola

współfinansowanego w ramach RPO WSL 2007-

spółki, działalność na rzecz lokalnej społeczności, a także

Tychy – Bojszowy – Bieruń

2013, obejmującego zakup 36 nowych autobusów

inne elementy wpływające na działalność Spółki.

Tychy – Bieruń – Babice – Oświęcim

marki MAN Lion’s City, w zakresie utrzymania

Tychy – Lędziny – Mysłowice

wskaźników rezultatu, tj. zadeklarowanej średniej,

w zakresie identyfikowania i spełniania aktualnych

▬

wymagań i oczekiwań pasażerów.

tj. Zarządem Transportu Metropolitalnego. W ramach działalno-

▬

Do celów Spółki w 2019 roku należało także:
▬

zapewnienie ciągłości dostaw gazu ziemnego
niezbędnego do tankowania autobusów CNG,

▬

zapewnienie trwałości projektu pn. „Zakup

dziennej liczby przewiezionych pasażerów (w tym
niepełnosprawnych) oraz poziomu zatrudnienia –

Wg danych na dzień 31.12.2019 roku PKM Tychy obsługuje 55 linii
Nagroda w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych
Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej
fot. archiwum PKM Sp. z o.o.

głównie w grupie kierowców autobusowych,

w tym 45 linii autobusowych oraz 10 mikrobusowych, tj.:
J, K, L, P, R, S, W, Sz1, Sz2, Sz3, Sz4, E-2, 1, 2, 4, 14, 21, 25, 29, 31, 33,

▬

realizacja projektu pn. „Zakup nowoczesnego taboru

36, 45, 551, 54, 56, 65, 69, 75, 82, 95, 101, 128, 131, 137, 157, 181, 245,

autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby

251, 252, 253, 254, 262, 268, 273, 274, 291, 294, 536, 605, 620, 627,

rozwoju transportu publicznego w podregionie

655, 686, 696.

tyskim”. W ramach ww. projektu planowana jest
kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej
Spółki oraz zakup nowoczesnego, niskoemisyjnego
taboru autobusowego wyposażonego w ekologiczne
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systemy napędowe, w tym 51 autobusów zasilanych

▬

M12LF (20 sztuk) napędzane paliwem CNG (odebrane

CNG, EURO 6, 10 mikrobusów zasilanych CNG, EURO 6;

w grudniu 2019 r. w ramach umowy nr 147/08/19

2 pojazdy serwisowe do obsługi taboru autobusowego,

o łącznej wartości 24 772 569,00 zł brutto).

EURO 6. Szacowany koszt całkowity projektu w zakresie
dotyczącym PKM to 145 162 414,33 zł, z czego 118
018 223,03 zł stanowią koszty kwalifikowane a 88

▬

w ramach umowy nr 083/04/19 o łącznej wartości

UE (75% kosztów kwalifikowanych projektu)

39 197 664,58 zł brutto (termin odbioru taboru

przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego

przypada na kwiecień i maj 2020 roku).

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
▬

2019 roku, w ramach umowy nr 153/08/18 zawartej

za realizację ww. zadania wynosi 47 319 940,41 zł netto, z czego

w 2018 roku o łącznej wartości 7 749 000,00 zł brutto.

75% stanowią koszty kwalifikowane, co oznacza, że 75% kosztów
inwestycji zostanie pokryta z dofinansowania z funduszy europejskich. Roboty budowlane rozpoczęły się po przekazaniu
terenu budowy w dniu 29.04.2019 roku. Na dzień 31 grudnia 2019
stan zaawansowania inwestycji wynosił 26,55%, co oznacza,
że wykonano roboty budowlane o wartości 12 565 695,76 zł netto.

Pojazdy typu mikrobus zasilane sprężonym gazem
IVECO 72CURBY, które zostały odebrane w czerwcu

sowej. Wysokość wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy

▬

Na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obsługę
linii komunikacyjnych wykonują dwie spółki prawa handlowego
Sp. z o.o. zajmujące się eksploatacją sieci trolejbusowej oraz
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. obsługujące
linie autobusowe i mikrobusowe.

poprzez zapewnienie pasażerom bezpłatnego
dostępu do Internetu lub systemu informacji
pasażerskiej „tychy.kiedyprzyjedzie.pl”;
▬

czynnikami sukcesu w sektorze zakłada się wzmocnienie pozycji
rynkowej Spółki poprzez:
▬

Pojazdy serwisowe Iveco Daily 35S18A8 V/P
zasilane ON w ramach umowy nr 209/12/18
zawartej w 2018 roku o łącznej wartości 661 494,00
zł brutto (odebrane w czerwcu 2019 roku).

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
Pozycja PKM-u jest bardzo silna, biorąc pod uwagę takie kluczowe czynniki sukcesu w sektorze publicznego transportu
zbiorowego, jak:
▬

stan taboru pod względem:

˗ ochrony środowiska – tj. spełnienie wymagań norm

koncentrację na potrzebach pasażera
i organizatora publicznego transportu zbiorowego
poprzez szczególną dbałość o wysoką jakość

roku PKM Tychy ma obsługiwać szybkie linie metropolitalne
łączące Tychy z Katowicami. Zadanie realizowane jest przez

możliwość płatności kartą za przejazd.

Ze względu na kompatybilność celów i założeń z kluczowymi

Aby poprawić szybką komunikację między miastami, w 2020

CNG producenta MMI sp. z o.o. o nazwie handlowej

z Mostostal Warszawa S.A. na przebudowę zajezdni autobu-

POZYCJA KONKURENCYJNA SPÓŁKI
W ZAKRESIE USŁUG PRZEWOZOWYCH

będące własnością Gminy Tychy: Tyskie Linie Trolejbusowe

Autobusy producenta MAN o nazwie
handlowej Lion’s City G (A23) CNG (23 sztuki)

513 667,27 zł to poziom dofinansowania z funduszy

8 kwietnia 2019 roku PKM Sp. z o.o. podpisała umowę nr 061/04/19

Autobusy producenta AUTOSAN o nazwie handlowej

świadczonych usług przewozowych;
▬

troskę o ochronę środowiska naturalnego oraz
o odpowiednie warunki BHP pracowników;

▬

zapewnienie pracownikom stabilnych miejsc
pracy oraz szansy na rozwój zawodowy;

▬

tworzenie stałych, obopólnie korzystnych
relacji biznesowych, przede wszystkim
z lokalnymi podmiotami gospodarczymi.

emisji spalin EURO oraz emisji hałasu i drgań;
˗ bezpieczeństwa podróży – np. zamontowane
w pojazdach systemy wspomagające układ
hamowania lub gaszenia komory silnika,

W ramach projektu zrealizowano dostawy następującego

monitoring wewnętrzny i zewnętrzny;

taboru autobusowego:
▬

˗ poziomu podłogi i innych udogodnień dla osób

Autobusy producenta SOR o nazwie handlowej BNG

niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo;

10,5 (8 sztuk) napędzane paliwem CNG (odebrane

˗ komfortu podróży – np. ergonomii przestrzeni

w listopadzie 2019 r. w ramach umowy nr 026/02/19

pasażerskiej, bezpłatnego Wi-Fi;

o łącznej wartości 898 500,00 zł brutto).

▬

punktualność kursowania;

▬

podnoszenie atrakcyjności podróżowania np.

Przebudowa zajezdni PKM Tychy

fot. Magdalena Borucka / Tyskie Towarzystwo Fotograficzne

fot. archiwum PKM Sp. z o.o.
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WYNIKI BADAŃ SATYSFAKCJI PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH TABOREM AUTOBUSOWYM SPÓŁKI

RODZAJE MAREK AUTOBUSÓW W TABORZE SPÓŁKI
Autobusy i mikrobusy w codziennym użytku:

Dwunaste z kolei badanie ankietowe pasażerów zostało prze-

puszczanie muzyki zbyt głośno, wykazywanie
agresji względem współpasażerów;

prowadzone w okresie od 1 września do 31 października 2019 r.
za pośrednictwem strony internetowej www.pkmtychy.pl.

▬

uciążliwości współpasażerów – opracowanie kodeksu

Zwrotnie otrzymano 371 ankiet. W porównaniu do 2018 r. liczba

zasad savoir vivre pasażera, w którym można

respondentów, którzy zechcieli wziąć udział w badaniu, wzrosła

byłoby zawrzeć listę zachowań, których należy się

o prawie 40%, tj. 105 osób.

wystrzegać oraz zalecanych praktyk, budujących
życzliwą atmosferę wśród podróżujących.

Reasumując wyniki przeprowadzonego w 2019 r. sondażu, należy
podkreślić, że ankietowani pozytywnie ocenili jakość usług

Poniższe tabele, wykresy i zdjęcia przedstawiają park autobu-

publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez PKM,

sowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

na którą składają się głównie trzy elementy:
▬

punktualność kursowania autobusów – średnia
arytmetyczna z ocen wyniosła 3,98 – co oznacza

SOLARIS URBINO 12 CNG

SOLARIS URBINO 18 LE CNG

SOLARIS URBINO 12

МАЗ 215069 - 18

MAN A21 LION’S CITY 12 CNG

MMI IVECO 72C URBY

MERCEDES BENZ CITY 65

МАЗ 103465 - 12

MAN A23 LION’S CITY 18 CNG

SOR BNG 10,5

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 519 CDI

SOLARIS URBINO 18

SOLARIS URBINO 18
CNG IV GENERACJI

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

МАЗ 107469 - 15

AUTOKAR:
MAN LION’S COACH

Tabela 1. Struktura taboru autobusowego wg marek i typów

wzrost o 0,39 pkt. w stosunku do 2018 r.
Liczba

Suma

Sancity M12LF CNG

20

20

Urbino 12 CNG

28

Urbino 12LE CNG

2

Urbino 12

6

Urbino 18

19

Urbino 18 **

2

Urbino nSU18 CNG

1

usług przewozowych świadczonych przez PKM, ponieważ

Urbino 18 LE CNG

1

ta średnia wyniosła 4,07 i wzrosła o 0,31 pkt. w stosunku do

MAZ 103 **

7

MAZ 107

5

MAZ 206

1

MAZ 215

3

A21 CNG

37

A23 CNG

6

Man Lion's Coach *

1
10

10
2

▬

(wówczas ocena wyniosła 3,59);

Marka i typ autobusu

profesjonalizm kierowców autobusowych – średnia

Autosan

z ocen wyniosła 3,93 i jest o 0,29 pkt. wyższa
niż w 2018 roku (było 3,64);
▬

stan floty autobusowej – średnia arytmetyczna
z ocen wyniosła 4,3 – tzn. o 0,27 pkt. więcej
niż w ubiegłym roku (było 4,05).

Solaris

Licząc średnią arytmetyczną z ocen trzech powyższych kryteriów, można stwierdzić, że ankietowani dobrze oceniają jakość

poprzedniego roku (wówczas średnia sięgnęła 3,76 pkt).
Wśród zgłoszonych przez ankietowanych propozycji, wartych

MAZ

rozważenia w kontekście realizacji, można wymienić w odniesieniu do:
▬

floty autobusowej:

˗

zapewnienie klimatyzacji przestrzeni
pasażerskiej w każdym autobusie;

˗

˗

MAN

monitorowanie prawidłowości funkcjonowania

59

16

44

systemu głosowej zapowiedzi przystanków

MMI

MMI Iveco 72C Urby

(poziomu jego głośności);

Fiat

Ducato

2

Sprinter 519

2

Sprinter City 65

7

Sprinter 516

1

SOR

BNG 10,5

8

8

VDL

Procity

5

5

zwiększenie dbałości w zakresie czystości wnętrza
autobusów – głównie tapicerki siedzeń;

˗

zapewnienie monitoringu w każdym autobusie;

▬

kierowców autobusowych – dalsze
podnoszenie ich świadomości w zakresie:

˗

kulturalnej i uprzejmej obsługi pasażerów;

˗

uruchamiania systemu głosowej zapowiedzi
przystanków oraz zakazu jego przyciszania;

Mercedes Benz

W sumie:

˗

wypraszania z autobusu osób bezdomnych, nietrzeźwych

˗

reagowania na niewłaściwe zachowania

* - autobus leasingowany

pasażerów, np. na palenie papierosów w autobusie,

** - autobus dzierżawiony

i nieprzyjemnie pachnących, jeżdżących na gapę;

10

174

fot. archiwum PKM Sp. z o.o.
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REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.

Tabela 2. Struktura taboru autobusowego wg spełniania wymagań norm emisji spalin EURO
Liczba autobusów
danej marki
szt.
%

EURO 3

EURO 4

EURO 5

EURO 5 EEV

EURO 6

7

22

26

40

79

174

4,02%

12,64%

14,94%

22,99%

45,40%

100,00%

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej na oczyszczalni

Akcyjna w Tychach prowadzi działalność w zakresie oczyszczania

ścieków i w WPT stanowiła 199% zapotrzebowania oczyszczalni

ścieków pochodzących z terenu miasta Tychy na oczyszczalni

na energię elektryczną i był to najlepszy wynik dotyczący efek-

w Tychach – Urbanowicach, odprowadzania ścieków z terenu

tywności elektrycznej wśród oczyszczalni w Polsce.

całego miasta Tychy, przyjmowania i oczyszczania ścieków
pochodzących z szamb w stacji zlewnej FEKO, wytwarzania

Tabela 3. Struktura taboru autobusowego wg wieku
Marka i typ autobusu

Rok produkcji

Man A21 CNG

2006

Solaris Urbino 18
Solaris Urbino 18 **
Man A21 CNG

2007

Liczba autobusów z danego roku

Wiek autobusów z danego roku

wg marki

łącznie

3

3

4

4
5
28

2010

2

2011

1
1

Maz 107

2
2012

5

Fiat Ducato

1

Maz 107

3

Maz 206
2013

3
1

Mercedes Sprinter City 65

2

Maz 103 **

7

2014

Mercedes Sprinter 519
Man A21 CNG
Man A23 CNG

10

12

11

1

2015

30
6

▬ budowę obiektu tłoczni ścieków P32 wraz

wiadomości SMS do klientów dotyczących zbliżającego się ter-

z zagospodarowaniem terenu na terenie przyległym do

minu płatności faktury, wystawienia faktury elektronicznej

istniejącej pompowni ścieków RS w Tychach – zadanie

oraz odczytu podliczników wody bezpowrotnie zużytej.

zrealizowano w kwocie 4,5 mln zł, zaawansowane
w 40%, planowany koniec czwartego kwartału 2020;
▬ budowę budynku garażowo-magazynowego na terenie

rzystało 239 nowych osób (w latach 2012–2019 zalogowało się

Oczyszczalni Ścieków w Tychach będącego zapleczem

10

łącznie 2749 osób).

działu kanalizacji – wartość inwestycji 1,7 mln zł;

2

9

988 nowych osób wyraziło zgodę na otrzymywanie faktury

etap I – wartość inwestycji 170 tysięcy zł;

w formie elektronicznej (łącznie 4870 zgód otrzymanych

▬ budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic

8

8

33

▬ budowę kanalizacji w ulicy Cynamonowej,

w latach 2013–2019).

z informacją o wystawieniu e-faktury. Łącznie na 31.12.2019
8

7

Leszczynowej, Modrzewiowej, Browarowej
w Tychach – obie inwestycje zostaną

Efektem otrzymanych zgód było wysłanie 46 025 wiadomości e-mail

odebrane w pierwszym kwartale 2020;
▬ rozbudowę stacji pasteryzacji odpadów

RCGW S.A. miało podpisanych 10 946 umów na odprowadzanie

pozwalającej na zwiększenie ilości przyjmowanych

ścieków.

odpadów i tym samym zwiększenie produkcji
biogazu – wartość inwestycji 2,0 mln zł;

Zlokalizowana na oczyszczalni elektrociepłownia (wraz z kotłem)
10

8

6

5

1

Man Lion's Coach *

w 2019 roku wytworzyła:
▬ 7449,190 MWh energii elektrycznej,

38

4

▬ dostawę i montaż III agregatu prądotwórczego
w Wodnym Parku Tychy – wartość inwestycji 1,6 mln zł;
▬ zakup samochodu WUKO do czyszczenia kanalizacji

co stanowiło 105,56% pokrycia energii

– dzięki czemu nie będzie konieczności

wytworzonej w stosunku do zapotrzebowania

korzystania z usług podmiotów zewnętrznych

oczyszczalni na energię elektryczną, oraz

– wartość zakupu 1,8 mln zł;

▬ 35894 GJ energii cieplnej, z czego zużycie
obiektów wyniosło 24710 GJ.
Wyprodukowana nadwyżka energii elektrycznej odsprzedana

▬ wykup sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 211,43mb
w rejonie ul. Czarnej, ul. Długiej i ul. Jutrzenki.

WODNY PARK TYCHY (WPT)

została do sieci OSD Tauron Dystrybucja S.A.

1

Solaris Urbino nSU18 CNG

2016

1

1

3

SOR BNG 10,5

2019

8

8

0

Autosan Sancity M12LF CNG

2019

20

20

0

MMI IVECO 72C Urby

2019

10

10

0

* - autobus leasingowany

W sumie:

174

** - autobus dzierżawiony

Średni wiek taboru
(w latach):

6,05
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110 175 faktur za odprowadzanie ścieków, wysłano łącznie 56 842

Z aplikacji Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK) sko-

1

Mercedes Sprinter 519

Mercedes Sprinter 516 CNG

15

6

Fiat Ducato

Maz 215

3

0

Solaris Urbino 18

Mercedes Sprinter City 65

ków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej,

13

sanitarnej. Wśród inwestycji można wskazać:

Solaris Urbino 18

Solaris Urbino 18 CNG

do eksploatacji 243 mb sieci i przyłączy. Wydano 266 warun-

Średni dopływ ścieków na dobę wynosił 27 162 m . Wystawiono

2

Solaris Urbino 12

Zbudowano ok. 1025,25 mb sieci kanalizacyjnych oraz oddano

Tychy.

2

Solaris Urbino 12LE CNG

Scania CN270

działalność sportowo-rekreacyjną i usługową Wodnego Parku

przeprowadzono 168 odbiorów nowych włączeń do kanalizacji

4

2009

W 2019 roku Spółka przeznaczyła na inwestycje 11,2 mln złotych.

4

Solaris Urbino 18
2008

i Wodnego Parku Tychy, budowy kanalizacji sanitarnej, a także

W 2019 roku do oczyszczalni wpłynęło 9 913 730 m3 ścieków.

5

Solaris Urbino 12 CNG

50

energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków

VDL Procity
Solaris Urbino 12

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2019 ROKU

W 2019 roku strefę rekreacyjną, sportową, saunową, edukaŚrednia dobowa produkcja biogazu w ubiegłym roku wynosiła

cyjną i SPA Książęce w WPT odwiedziło ponad 502 000 klientów.

18 073 m3n/d, co stanowi wzrost o 1,64% w stosunku do produk-

Całkowita liczba klientów, którzy odwiedzili Wodny Park Tychy

cji biogazu w 2018 roku. Największą średniodobową produkcję

w 2019 roku, to niemalże 520 000 osób. Liczba odwiedzin w 2019

odnotowano w marcu – wynosiła 28 924 m3n/d.

roku (w porównywalnym okresie od maja do grudnia) wzrosła
o 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.
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STR 70

razy pod nadzorem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

50000

50000

Wydarzenia stałe

40000

40000

W maju 2019 roku Wodny Park Tychy po raz drugi był areną

30000

Otwartych Mistrzostw Górnego Śląska w pływaniu w kategorii

20000

Masters. Impreza odbyła się pod patronatem Ministra 2019
Sportu

30000

2018

20000

2019

80000

Wydarzenia cykliczne

60000

Dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane systematycznie wydarzenia np. Noce Saunowe, w których wzięło udział

40000

blisko 1000 uczestników. Przykładowe tematy nocy saunowych

20000

to:
Jaworzno

Sosnowiec

Żory

Oświęcim

Mysłowice

Bieruń

Mikołow

Bielsko-Biała

Pszczyna

Tychy

0

▬

Japońska Noc Saunowa,

▬

Urodzinowa – Mistrzowska Noc Saunowa,

▬

Halloweenowa Noc Saunowa,

▬

Walentynkowa Noc Saunowa,

Ponad 86% ankietowanych klientów to mieszkańcy Tychów,

▬

ponad 4% to mieszkańcy Pszczyny i powiatu pszczyńskiego, zaś

Noc Saunowa w Krainie Lodu,

▬

3% ankietowanych to mieszkańcy Bielska-Białej i okolic.

Piwna Noc Saunowa,

▬

Sylwestrowa Noc Saunowa,

▬

Karnawałowa Noc Saunowa,

▬

Wystrzałowa Noc Saunowa,

▬

Piłkarska Noc Saunowa,

▬

Noc Saunowa w stylu lat 80.,

▬

Słowiańska Noc Saunowa.

INFOGRAFIKA 26

STR 70

ODWIEDZINY W WPT
wg województw w 2019 r.

śląskie

podkarpackie
Powodzenie miały
również spotkania dla Pań – Sauna for

małopolskie
Ladies,
opolskiew

ODWIEDZINY W WPT
WG WOJEWÓDZTW

850 osób z
warmińsko-mazurskie

lubelskie, lubuskie,

kąpieli
piwnej.
łódzkie,
mazowieckie,
podlaskie, pomorskie,
świętokrzyskie

Do cyklicznych wydarzeń należały również SPA Day, w ramach

Grudzień

We wrześniu 2019 roku po raz drugi w Wodnym Parku Tychy
zorganizowano Surf Cup – zawody dla surferów z całej Polski.
Wśród kilkunastu uczestników, amatorów surfingu, znalazł się
m.in. Mateusz Ligocki, czterokrotny olimpijczyk w snowboardzie.
W ramach zawodów nawiązano współpracę m.in. z Nadwiślańską
Agencją Turystyczną, Bałtyckim Stowarzyszeniem Surfingu,
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A.

Działania marketingowe prowadzono
w mediach społecznościowych
W 2019 roku przeprowadzono kilkadziesiąt kampanii płatnych, głównie na Facebooku oraz Instagramie, które łącznie
wygenerowały ponad 1,5 mln wyświetleń. Reklamy były
targetowane ze względu na lokalizację, ale i wiek oraz zainte-

Surfingu obejmujący naukę pływania na desce
surfingowej i naukę jazdy na deskorolce,
▬

zawody Surf Cup w strefie surfingu,

▬

bicie rekordu w udzielaniu pierwszej
pomocy wraz z WOŚP,

▬

spot promujący bezpieczeństwo
pod patronatem Komendy Wojewódzkiej
Policji z udziałem aktorki Kingi Preis.

Ponadto Wodny Park Tychy gościł liczne delegacje krajowe
i zagraniczne, w tym m.in. uczestników międzynarodowej
wymiany „Erasmus”, delegację uniwersytecką z Japonii, finalistki Wyborów Miss Śląska – Miss Polski.

Kontrola jakości wody w WPT
W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z atrakcji
WPT w 2019 roku wykonywano badania parametrów fizykochemicznych wody, łącznie 130 560 oznaczeń. Oznaczenia te
wykonywane są zgodnie z harmonogramem badań zatwierdzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
W 2019 roku laboratorium zewnętrzne wykonało 4972 oznaczeń.

resowania potencjalnego odbiorcy. Profil Wodnego Parku Tychy
na Facebooku ma obecnie ponad 28 000 obserwujących, natomiast na Instagramie blisko 2500.

Pozostałe przykładowe wydarzenia i akcje promocyjne
▬

zbiórka na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

▬

organizacja urodzin „Na fali” w strefie rekreacyjnej
(43 wydarzeń, 400 uczestników) oraz w Wodnej

dolnośląskie
w których
wzięło udział ok. 800 uczestniczek. Z kąpieli

Łaźniach Piwnych
skorzystało ponad 1400 osób, w tym blisko
kujawsko-pomorskie,

Listopad

Grudzień

Listopad

DZIAŁANIA MARKETINGOWE I PROMOCYJNE (WPT)

80000

Październik

120000

Październik

Wrzesień

Sierpień

Styczeń

Lipiec

Miasta Tychy. Wzięło w niej udział blisko 100 zawodników z całej

Czerwiec

0
Maj

0
Kwiecień

i Turystyki, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta
Polski.

wakacyjny kurs „Ogarnij deskę” zorganizowany
wraz z Klubem Sportowym Polska Akademia

10000

ODWIEDZINY
W WPT W WPT
ODWIEDZINY
WG
MIAST
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W 2019
wg miast woj. śląskiego
w 2019 r.

100000

▬

10000

Marzec
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▬ „Winna Namiętność”.

Wrzesień

województwa

60000

Sierpień

i

60000

Lipiec

opolskiego

70000

Czerwiec

małopolskiego,

powołanie Klubu Sportowego „Polska
Akademia Surfingu”,

70000

Luty

kolejności

mazowieckiego.

▬

▬ „Kąpiel Kleopatry”,

Maj

mieszkańcy z województwa śląskiego, bo aż ponad 96 %, w dalszej

transmisja pokazów surfingowych w Dzień
Dobry TVN na żywo ze strefy surfingu,

▬ „Sensualna Róża”,

Kwiecień

Wśród ankietowanych klientów największą liczbę stanowili

▬

ODWIEDZINY W WPT
▬ W
„Lawendowy
Chillout”,
OGÓŁEM
2019

OGÓŁEM W 2019 I 2018

spotkania z Szalonym Doktorem w Wodnej
Akademii – lekcje pokazowe,

▬ „Eukaliptusowy Freszzz”,

Marzec

1300 osób. Tyscy uczniowie z klas drugich pływali w WPT aż 2139

▬

kowane kąpiele w Łaźniach Piwnych, tj.:

ODWIEDZINY W WPT OGÓŁEM
ODWIEDZINY
w 2018
i 2019 r. W WPT

Luty

rów „druga godzina gratis” skorzystało blisko 8500 seniorów,
natomiast z programu „3+ Liczna Rodzina” skorzystało ponad

W 2019 roku rozszerzono ofertę Wodnego Parku Tychy o dedy-
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Styczeń

Ze realizowanego wspólnie z Gminą Tychy programu dla senio-

fot. archiwum Wodnego Parku Tychy

Akademii (78 wydarzeń, 876 uczestników),
▬

półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w dwóch
wariantach: z nauką pływania oraz bez nauki
pływania (uczestniczyło ponad 220 dzieci),

których klienci mogli skorzystać z następujących pakietów:
▬ „Pakiet Książęca Regeneracja” zawierający:
masaż korzenny, zabieg w saunie ganbanyoku
i wybraną kąpiel w Łaźniach Piwnych,
śląskie

podkarpackie

▬ „Pakiet Szlachecka Harmonia” zawierający:

małopolskie

dolnośląskie

masaż zieloną herbatą, zabieg w saunie

opolskie

kujawsko-pomorskie,
lubelskie, lubuskie,
łódzkie, mazowieckie,
podlaskie, pomorskie,
świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie
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ganbanyoku oraz kąpiel balneologiczną,
▬ „Pakiet Magnackie odprężenie” zawierający:
masaż czekoladowy, zabieg w saunie
ganbanyoku oraz seans w kapsule floatingu.
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Pozostałe aspekty techniczne
Zlokalizowana w Wodnym Parku Tychy elektrociepłownia wraz
z kotłem rezerwowo-szczytowym w 2019 roku wytworzyła:
▬

6504,516 MWh energii elektrycznej, co stanowiło
133,19% pokrycia energii wytworzonej w stosunku do
zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną, oraz

▬

30440 GJ energii cieplnej, co stanowiło 109%
pokrycia ciepła wytworzonego w stosunku do
zapotrzebowania obiektu na energię cieplną.

Wyprodukowana nadwyżka energii elektrycznej odsprzedana
została do sieci OSD Tauron Dystrybucja S.A. Średnie zużycie
obiektu w 2019 roku wyniosło 406,971 MWh/mc.
Natomiast wyprodukowana nadwyżka energii cieplnej odsprzedana została do sieci PEC Sp. z o.o. w ilości 905 GJ.

Systemy zarządzania
Spółka w 2019 roku kontynuowała prowadzenie polityki środowiskowej, energetycznej i obsługi klienta poprzez realizację
postanowień norm:
▬

normy PN–EN ISO 14001: 2015 – System
Zarządzania Środowiskowego,

▬

normy ISO 50001: 2011 – System Zarządzania Energią,

▬

rozporządzenia (WE) 1221/2009 – System
Ekozarządzania i Audytu (EMAS),

▬

normy EN-PN 15838 – System Zarządzania
Kontaktami z Klientem.

Mając na celu zwiększenie jakości obsługi Klienta, podwyższenie

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH S.A.

efektywności i usprawnienie pracy oraz wzmocnienie profesjonalizmu pracowników Spółki, Zarząd Spółki zwracał szczególną

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach

Niepodległości (460mb), Gostyńska (150mb), Runowa (180mb),

uwagę na zasady sformułowane w „Kodeksie Obsługi Klienta”.

Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (RPWiK Tychy S.A.), czyli

Wronia (195mb), Sikorskiego (185mb), Piaskowa (690mb), Dołowa

Zawarte w nim standardy postępowania określają zbiór dobrych

„Tyskie Wodociągi”, to firma zajmująca się dostawą wody do dzie-

(145mb). Ponadto całkowicie przebudowano i zmodernizowano

praktyk z zakresu działań proklienckich, wskazując rozwiąza-

więciu miast i gmin na terenie Śląska i Małopolski. Są to: Tychy,

technologicznie potężną, regulacyjną komorę podziemną przy

nia organizacyjne i techniczne usprawniające proces obsługi

Bieruń, Łaziska, Lędziny, Orzesze, Brzeszcze, Wyry, Bojszowy,

ul. Armii Krajowej/Sikorskiego.

Klienta w Spółce.

Kobiór. RPWiK jest spółką komunalną, w której 31% własności

NAGRODY

posiada miasto Tychy, 51% pozostałe osiem miast i gmin, 18%

Wszystkie

pracownicy spółki i właściciele prywatni.

cie wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo do obiektów

W 2019 roku Przedsiębiorstwo sprzedało 13 milionów metrów

ukończono montaż urządzeń do radiowego odczytu zużycia

Województwa Śląskiego”,
Roku, nagroda główna RCGW S.A. Wodny Park Tychy,
z podziękowaniami za długotrwałą i profesjonalną

opomiarowujące

zuży-

sześciennych wody, z czego 7 milionów dostarczyło mieszkań-

wody, których aktualnie jest około 12,5 tysiąca. Są to wodo-

com Tychów.

mierze główne obiektów. Tym samym nie ma już konieczności

Głównym źródłem dostaw wody dla „Tyskich Wodociągów” jest

u odbiorców wody. Wykorzystywany przez Spółkę system sczy-

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, które

tywania i przetwarzania danych jest rozwiązaniem nowatorskim

dostarcza 92% wody dystrybuowanej przez RPWiK Tychy S.A.

w skali całego kraju.

fizycznego odczytu urządzeń należących do RPWiK Tychy S.A.

2. Tyski Lider Przedsiębiorczości, Kategoria Inwestycja
3. Dyplom dla Znakomitego Eksperta Zbigniewa Gieleciaka

pomiarowe,

w Tychach, są urządzeniami elektronicznymi. W 2019 roku

W 2019 roku RCGW S.A. otrzymało następujące nagrody :
1. Tytuł „Brylant Polskiej Gospodarki 2018

urządzenia

współpracę – Abrys, Kongres ENVICON Water,
4. Wyróżnienie w konkursie Marka Śląskie w kategorii
Turystyka i Rekreacja – Regionalna Izba Przemysłowo-

Realizując strategiczną politykę władz miasta Tychy – tzn.

Przedsiębiorstwo oferuje swoim klientom obsługę zarówno

uzupełniającego zasilania miasta w wodę – RPWiK Tychy S.A.

poprzez biuro obsługi klienta zlokalizowane w siedzibie przy

wybudowało własną stację pozyskiwania i uzdatniania wody

ulicy Sadowej 4, jak i poprzez i-BOK, czyli elektroniczne biuro

głębinowej, zlokalizowaną na terenie Tychów, która aktualnie

obsługi klienta, będące bardzo popularną formą kontaktu.

za szczególne zasługi w kreowaniu innowacyjności

zaspokaja 8% zapotrzebowania miasta na wodę. Taką też ilość

W 2019 roku kolejnych kilkuset klientów wybrało tę formę

w zamówieniach publicznych wręczona na Gali 25-lecia

wody Przedsiębiorstwo dostarczyło miastu w 2019 roku. Stacja

współpracy z Przedsiębiorstwem. W sumie jest ich już 7 tysięcy.

istnienia Urzędu Zamówień Publicznych (nagroda

zaspokaja wszystkie swoje potrzeby energetyczne, wykorzystu-

taka została przyznana przez UZP po raz pierwszy),

jąc ekologiczne źródła energii.

Handlowa Gliwice z Marszałkiem Województwa Śląskiego,
5. Nagroda specjalna LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS

Miarą rozwoju inwestycyjnego miasta, z punktu widzenia
budownictwa jednorodzinnego, jest liczba wydawanych warun-

6. Wyróżnienie – nagroda Nowy Impuls 2019 dla Regionalnego
Centrum Gospodarki Wodno- Ściekowej S.A. w Tychach

W 2019 roku Przedsiębiorstwo realizowało swoją działalność

ków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz

za wdrożenie koncepcji symbiozy energetycznej

w strukturze czterech oddziałów eksploatacyjnych: Tychy,

dokonywanych odbiorów przyłączeń do tej sieci. W 2019 roku

z wykorzystaniem biogazu –przyznana przez Redakcję

Bieruń, Łaziska i Brzeszcze. Łączne zatrudnienie we wszystkich

Przedsiębiorstwo wydało na terenie Tychów 515 warunków

Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł” podczas

czterech oddziałach, w 2019 roku, wyniosło 288 osób.

technicznych oraz dokonało 790 odbiorów przyłączeń do sieci
wodociągowej.

gali XVI Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie.
Polityka inwestycyjna Przedsiębiorstwa jest filarem jego strategii działania. Rok 2019 przyniósł inwestycje infrastrukturalne

W ramach swej działalności RPWiK uczestniczy także w przedsię-

na poziomie 11 milionów złotych, z czego ich połowę zrealizo-

wzięciach o charakterze społeczno-edukacyjnym, kulturalnym

wano na terenie Tychów. Podstawą do realizacji przedsięwzięć

czy sportowym. Realizuje je w ramach prowadzonej poli-

modernizacyjnych Przedsiębiorstwa w Tychach jest jego

tyki społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2019 roku

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Sieci Wodociągowej

Przedsiębiorstwo zorganizowało konkurs dla dzieci z 11 tyskich

zatwierdzany przez Radę Miasta.

szkół promujący picie wody z kranu. Z sukcesem zorganizowało
też kilka edycji warsztatów edukacyjnych, w których brały

fot. archiwum Wodnego Parku Tychy

Sieć wodociągowa Tychów ma długość około 540 km, z czego

udział dzieci z lokalnych szkół podstawowych. Dzięki temu

zdecydowana większość to rurociągi z takich materiałów jak:

mogły od wewnątrz poznać oblicze nowoczesnego przedsię-

PP, PE i stal. Rurociągów azbestowo-cementowych zostało już

biorstwa wodociągowego oraz zapoznać się z problemami

bardzo niewiele, a te w najbliższej przyszłości zostaną wymie-

związanymi z gospodarowaniem wodą. Przedsiębiorstwo

nione. W 2019 roku zmodernizowano i wybudowano około 8 km
nowych wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

aktywnie też współuczestniczyło w festiwalu ekologicznym
„Tyskie Żywioły” i wspierało czynnie organizatorów biegów
masowych – maratonu i „Perły Paprocan”. Z powodzeniem
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Do największych przedsięwzięć 2019 roku w Tychach zaliczyć

także zaangażowało się w promowanie picia wody prosto

można modernizację wodociągów między innymi na takich

z kranu w przestrzeni miejskiej poprzez montaż „poidełka”

ulicach, jak: Mikołowska (900mb), Długa (800mb), Edisona/

na placu zabaw im. G. Bacewicz.
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„ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH
„Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach prowadzi działalność
związaną z zarządzaniem nieruchomościami własnymi, admini-

Plac Targowy przy al. Bielskiej – procentowe wykorzystanie

kierowana do mieszkańców gminy Bieruń. Ukazuje się w nakła-

powierzchni w grudniu 2019 r.

dzie 4 tysiące egzemplarzy. Zawiera informacje dotyczące
bieżących wydarzeń, imprez kulturalnych, inwestycji, spraw

Technikum Kolejowe w Tychach, Fundacja „Family”, EDO Sp. z o.o.,
Przedszkole „SportArt”, Fundacja „Multiintegra”.

Punkty

strowaniem obiektami własnymi i dzierżawionymi znajdującymi
się przy al. Piłsudskiego 12, al. Piłsudskiego 8 (Tyskie Hale „Śródmieście” Sp. z o.o. jest właścicielem Obiektu Handlowego

Stragany

Targowe), al. Bielskiej (targowisko miejskie) i al. Niepodległości

przy al. Piłsudskiego 8, znanego pod nazwą „Tyskie Hale

32, a także wydawaniem bezpłatnego tygodnika „Twoje

Targowe”. Powierzchnia użytkowa hali wynosi 4939 m , w tym

Wydzierżawione miejsca do sprzedaży
ulicznej

Tychy” i administrowaniem portalem www.tychy.pl, wyda-

pawilony przylegające o łącznej powierzchni 512 m . Obecnie

waniem gazety „Górnośląski Tygodnik Regionalny ECHO”,

na hali głównej oraz w pawilonach handlowych funkcjonuje

2

2

administrowaniem portalem www.tygodnikecho.pl oraz prowa- 416 stanowisk, z czego 361 stanowisk jest wynajętych. Z anadzeniem Niepublicznego Technikum Kolejowego im. kpt. Jana

lizy wynajętych lokali stwierdzić należy, że sektor mięsny jaki

Rybczyńskiego i załogi pociągu „Groźny” w Tychach oraz świad-

i parter hali wynajęte są w stopniu zbliżającym się do 100%,

czeniem usług związanych z dzierżawą sieci światłowodowych.

z niewielkim ułamkiem spowodowanym rotacją i zmianą najemców. Piętro hali w podziale na sektory: odzież używana i sektor

Budynek biurowy przy al. Piłsudskiego 12 posiada 5496,60 m2

nr 3 wynajęte są odpowiednio w 52,63% i 59,47% powierzchni.

Razem

Wolne razem

Wolne %

231

120

51,95

118

5

4,24

społecznych i oferty jednostek gminnych. Materiały dziennikarskie i zdjęcia przygotowuje zespół redakcyjny „Twoich Tychów”.
Portal Informacyjny Miasta Tychy www.tychy.pl jest największym tego typu medium w mieście. Oprócz tekstów newsowych
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i rozwiązania, pasje i zainteresowania. Na portalu organizo-
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m.in. wejściówki na imprezy. Ponadto publikowane są materiały

Wydzierżawione miejsca do sprzedaży
z samochodów
Reklama

turalnych oraz wydarzeń sportowych. W portalu zamieszczane

mowych pokazywani są także mieszkańcy Tychów, ich pomysły
wane są konkursy dla internautów, w których można wygrać
reklamowe i promocyjne.

powierzchni użytkowej. Spółka oddaje w najem powierzchnię
4370,07 m wraz z częścią wspólną. Na koniec 2019 r. do wynajęcia

Na terenie Obiektu Handlowego kupujący mogą zaopatrzyć się

Oprócz zarządzania nieruchomościami spółka od połowy 2019

pozostawało 9 lokali biurowych o łącznej powierzchni 162,36 m2

w artykuły rolne i spożywcze, chemiczne, przemysłowe i włókiennicze,

roku administruje siecią światłowodową na terenie Tychów.

W 2019 roku średnia miesięczna liczba odsłon wynosiła ok. 80
tys., a w rekordowym miesiącu ponad 200 tys. Dzienna liczba

2

oraz lokal usługowy o powierzchni 152 m . Pozostałą część

farmaceutyczne, alkoholowe, meblowe, a także skorzystać z usług

W tym zakresie w 2019 roku Spółka zawarła osiem umów

budynku zajmuje 37 podmiotów, z czego największe powierzch-

krawieckich, kaletniczych, florystycznych oraz pocztowych i wymiany

na dostawę usług. Na rok 2020 planowany jest dalszy rozwój

wejść oscylowała od 3 do 10 tys. Portal tychy.pl ma też fanpage

usług telekomunikacyjnych na terenie miasta Tychy oraz utwo-

na Facebooku, gdzie publikuje swoje materiały.

2

nie zajmują jednostki organizacyjne miasta:

walut.

1. Miejskie Centrum Oświaty – 1053,36 m2;

rzenie węzła IT podłączonego z kilku stron do Internetu.

2. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej – 899,81 m2;

Od października 2018 roku Spółka „Śródmieście” jest także

„Śródmieście” Sp. z o.o. stawia sobie za cel ciągłe doskonalenie

wydawcą Górnośląskiego Tygodnika „ECHO”, który ukazuje

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 457,50 m2;

funkcjonowania obiektu, a tym samym usprawnia pracę najemców

Bezpłatny Tygodnik Miejski „Twoje Tychy” ukazuje się we

4. UM Tychy Wydział Remontów – 106,34 m ;

i zwiększa komfort klientów, wdrażając dalsze etapy modernizacji.

wtorki. Jego misją jest bieżące informowanie mieszkańców

się nieprzerwanie od 64 lat. Jest to gazeta zwyczajowo czytana

Tychów o najważniejszych wydarzeniach w mieście, jak też

przez kilka pokoleń tyszan, mysłowiczan, mieszkańców powia-
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a także Zarząd Transportu Metropolitalnego – 147,18 m2.
Spółka

zarządza

także

terenem targowiska miejskiego

o planach władz miasta. W ciągu roku ukazuje się średnio 50

tów bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego oraz

Większość lokali wykorzystywana jest jako biura. Na parterze

w Tychach przy al. Bielskiej. Plac targowy zajmuje powierzchnię

wydań zwykłych – każde w objętości od 16 do 24 stron, średnia

najbardziej na południe wysuniętych dzielnic Katowic (leżących

budynku znajdują się lokale usługowe takie jak serwis kopiarek,

5963 m2 . Wraz z pasem drogowym wyposażony jest w:

objętość każdego wydania to 20 stron.

do 1975 roku w powiecie tyskim). Aktualny nakład, zależnie od
sezonu, oscyluje pomiędzy 1800 a 2500 egzemplarzy. Sprzedaż

▬

stragany,

▬

miejsca handlowe wyznaczone na ulicy,

Od 2019 roku dystrybucja gazety prowadzona jest w sposób

prowadzona jest za pośrednictwem firm: Kolporter SA, Ruch

„Śródmieście” Sp. z o.o. administruje także budynkiem

▬

miejsca handlowe wyznaczone na placu targowym,

pośredni – „Twoje Tychy” dostępne są w autobusach i trolejbu-

SA, Garmond Press oraz – w mniejszym stopniu – poprzez wła-

dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości

▬

butiki.

sach komunikacji miejskiej, na stojakach w urzędach, miejskich

sną sieć dystrybucji. W niewielkiej liczbie (poniżej100) tygodnik

instytucjach, sklepach, prywatnych firmach usługowych oraz

sprzedawany jest też w formie elektronicznej.

szkoła językowa, pracownia tortów, salon kosmetyczny, bank.

32 (dawniej zajmowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania
i Nauk Społecznych im. ks. E. Szramka w Tychach). Jest to

Plac meblowy zajmuje powierzchnię 2730 m2. Przeznaczony

miejscach użyteczności publicznej – łącznie dystrybucja obej-

obiekt o powierzchni użytkowej 2322,7 m2 zlokalizowany

jest do sprzedaży mebli, sprzętu AGD oraz sezonowo kotłów

muje około 70 punktów. Tygodnik dociera do wszystkich dzielnic

(wraz z ciągami pieszo-jezdnymi) na działkach: 1528/65 oraz

grzewczych.

miasta oraz miejscowości sąsiadujących, m.in. Bojszów, Lędzin,

4884/70.

Handel odbywa się w dni targowe cyklicznie, tzn. w środę
oraz w sobotę w godzinach od 6 do 15. Ponadto w każdą ostatnią

Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnospraw-

Kobióra, Mikołowa, Łazisk, Pszczyny, Oświęcimia, Chełma,
Katowic, Mysłowic i Gliwic (dystrybucja w autobusach).

niedzielę miesiąca Inicjatywa Tyska organizuje tam Targ Staroci.

nych w zakresie podjazdów i windy. Posiada także monitoring

W 2019 roku nakład tygodnika wynosił 12 tysięcy egzemplarzy

wizyjny i sieć światłowodową. Obiekt posiada 6 sal dydaktycz-

na jedno wydanie, incydentalnie nakład zwiększany był do 15

nych dla grup 5-25 osób oraz aulę na 325 osób z profesjonalnym

tys. egzemplarzy, co uzależnione było od liczby reklam i inser-

systemem nagłośnienia. Stanowi alternatywę dla sal w centrach

tów (reklamy dodawane do gazety w formie ulotek), a także od

konferencyjnych. To kameralne, zaciszne, a jednak położone

wagi treści zawartych na stronach redakcyjnych.

w centrum Tychów miejsce, potencjalnie atrakcyjne dla firm
prowadzących szeroko pojętą działalność edukacyjną i szkole-

Od lipca 2019 roku spółka Śródmieście współpracuje z Bieruńskim

niową, tj. szkolenia, kursy, szkoły językowe, szkoły nauki jazdy,

Ośrodkiem Kultury, na rzecz którego wykonuje odpłatną

zajmujących się edukacją dzieci, młodzieży lub dorosłych.

usługę przygotowania, redagowania i dystrybucji miesięcz-

Aktualnie powierzchnię budynku wykorzystują: Niepubliczne

nika „Rodnia”. Jest to bezpłatna gazeta społeczno-kulturalna
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TYSKIE LINIE TROLEJBUSOWE Sp. z o.o.

Niepubliczne Technikum Kolejowe im. kpt. Jana Rybczyńskiego

Na koniec 2019 roku szkoła kształciła 71 uczniów: 4 na kierunku tech-

i załogi pociągu „Groźny” w Tychach, którego organem zało-

nik automatyk sterowania ruchem kolejowym (klasa 2: 2 uczniów,

życielskim jest spółka „Śródmieście”, rozpoczęło działalność

klasa 3: 2 uczniów), 45 na kierunku technik transportu kolejo-

Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o. (TLT) rozpoczęła działal-

kontenerowej stacji zasilającej o wartości netto:

1 września 2016 roku. Aktualnie istnieje pięć klas składających

wego (klasy 1: 16 uczniów, klasa 2: 10 uczniów, klasa 3: 9 uczniów,

ność w grudniu 1997 r.

7 094 000 zł (zadanie zrealizowane w 2019 r.);

się z 4 kierunków:

klasa 4: 10 uczniów), 7 na kierunku technik elektroenergetyk

▬
▬

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,

▬

transportu szynowego (klasy 1: 5 uczniów, klasa 3: 2 uczniów), 10

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest miej-

nadzór inwestorski do budowy sieci trakcyjnej o wartości
netto: 52 000 zł (zadanie zrealizowane w 2019 r.);

▬

zakup 2 sztuk elektrobusów z systemem

technik dróg i mostów kolejowych/technik

na kierunku technik budownictwa kolejowego (klasy 1: 10 uczniów),

ski transport pasażerski, konserwacja i naprawa pojazdów

dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

4 uczniów na kierunku technik dróg kolejowych i obiektów

samochodowych oraz urządzeń elektrycznych. W obrębie

ładowania o wartości netto: 4 600 000 zł (termin
realizacji czerwiec 2020 r.).

/technik budownictwa kolejowego,

inżynieryjnych (klasa 2: 3 uczniów, klasa 3: 1 uczeń) oraz 1 na

prowadzonej działalności od stycznia 2019 r. Spółka świadczy

▬

technik elektroenergetyk transportu szynowego,

kierunku technik dróg i mostów kolejowych (klasa 4: 1 uczeń).

usługi przewozowe taborem trolejbusowym w formie podmiotu

▬

technik transportu kolejowego.

wewnętrznego na zlecenie organizatora komunikacji Zarządu

Budowa sieci trakcyjnej oraz zakup 3 nowoczesnych (hybrydo-

Transportu Metropolitalnego w Katowicach, utrzymuje oraz

wych) trolejbusów umożliwił uruchomienie 23 września 2019r.

Szkoła zatrudnia 14 nauczycieli przedmiotów ogólnych, 6 nauczy-

serwisuje posiadany tabor i sieć trakcyjną, wraz z podstacjami

nowej linii G oraz zmodyfikowanej E. Obie linie przebiegają czę-

cieli przedmiotów zawodowych i 3 instruktorów praktycznej

zasilającymi. Spółka pracuje w trybie całodobowym.

ściowo ulicami bez sieci trakcyjnej. Poruszanie się trolejbusów
bez zasilania z sieci jest możliwe dzięki dodatkowemu zasilaniu

nauki zawodu. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym, od godziny 7:05 do 18:00.

W 2019 roku tabor komunikacyjny Spółki składał się z 24 trolej-

bateryjnemu, w które wyposażone są najnowsze trolejbusy.

busów, w tym 18 nowego typu oraz 6 trolejbusów starego typu.

STR 82

fot. Radosław Kaźmierczak

Spółka obsługiwała 7 linii trolejbusowych oznaczonych literami

Do realizacji pozostał zakup dwóch elektrobusów z systemem

A,B,C,D,E,F,G, na których wykonano pracę przewozową w łącznej

ładowania. Planuje się zakończenie tego zadania na przełomie

ilości 1 291 961 wzkm (wozokilometrów).

czerwca i lipca 2020 roku.

INFOGRAFIKA 28

Nowe pojazdy (elektrobusy) przeznaczone będą do obsługi linii

WIELKOŚĆ ZADAŃ PRZEWOZOWYCH W WZKM

której uruchomienie przewiduje się w 2021 roku.

H (obecnie 291 obsługiwana przez PKM taborem spalinowym),

WIELKOŚĆ ZADAŃ PRZEWOZOWYCH W WZKM

Przygotowując się do kolejnych inwestycji w 2019 roku, opra-

1310793

2015

cowano dokumentację aplikacyjną (Gepard 2) oraz Program
funkcjonalno-użytkowy zadania pn. „Zakup elektrycznych

1308974

2016

pojazdów komunikacji miejskiej wraz z budową i modernizacją

1303345

2017

systemu zasilania”. W ramach tego zadania planuje się wymianę
wszystkich starych trolejbusów (6 sztuk) na nowoczesne i ener-

1297575

2018

gooszczędne pojazdy oraz modernizację podstacji zasilających.

1291961

2019

Przewiduje się również kontynuację prac modernizacyjnych
0
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na istniejącej infrastrukturze trolejbusowej z uwzględnieniem
postępu technicznego w branży elektroenergetycznej, ponieważ sieć trakcyjna zbudowana kilkadziesiąt lat temu jest mocno

INWESTYCJE W 2019 ROKU

wyeksploatowana.

Spółka Tyskie Linie Trolejbusowe wraz z Przedsiębiorstwem

Dodatkowo w 2019 roku:

Komunikacji Miejskiej w Tychach realizuje współfinansowany

▬

z uwagi na jej mocne zużycie;

ze środków unijnych Projekt pn. „Zakup nowoczesnego taboru
autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju

▬

porozumienia zawartego z Miastem Tychy);

zacji Projektu po stronie TLT jest:
zakup 3 sztuk nowoczesnych trolejbusów o wartości
netto: 5 595 000 zł (zadanie zrealizowane w 2018/2019 r.);
▬

zmodernizowano oświetlenie uliczne na sieci trakcji
trolejbusowej przy ul. Sikorskiego (na podstawie

transportu publicznego w podregionie tyskim”. W ramach reali▬

kontynuowano modernizację sieci trakcyjnej

▬

wprowadzano w trolejbusach system płatności
elektronicznej ŚKUP.

zakup pojazdu pogotowia technicznego o wartości netto:
1 149 000 zł (zadanie zrealizowane w 2018/2019 r.);

▬
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EKOLOGICZNIE OD 37 LAT

TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP Z .O.O.

Tyskie Trolejbusy od 37 lat przyczyniają się do zmniejszenia

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ogra-

niskiej emisji szkodliwych substancji odpowiedzialnych za two-

niczoną odpowiedzialnością w Tychach powstała w 1997 r.

rzenie tak zwanego smogu w mieście. Całoroczna aktualna

i prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkanio-

praca przewozowa trolejbusów pozwala na ograniczenie niskiej

wego oraz zarządzania nieruchomościami.

emisji w Tychach o 1100 kg rocznie szkodliwych substancji,

Od początku istnienia Tyskie TBS wybudowało 582 lokale miesz-

tlenku węgla o 650 kg,

▬

węglowodorów o 117 kg,

▬

tlenków azotu o 104 kg

kalne w 10 budynkach, o łącznej powierzchni 35,1 tys. m2, w tym 90
lokali wynajmowanych Gminie Tychy jako lokale komunalne.

i to przy założeniu, że zastępują autobusy w całości spełnia-

W zasobach Spółki mieszka 1567 osób, w tym 229 w lokalach

jące normę EURO VI. Dodatkowym efektem ich eksploatacji jest

komunalnych.

oszczędność kopalnych źródeł energii w ilości 520 000 litrów
rocznie oleju napędowego lub 230 000 m3 gazu.
Zerowa emisyjność w miejscu eksploatacji pojazdów oraz

zakończenia i rozliczenia inwestycji to III kwartał 2020 r.;
▬

w tym:
▬

8,197 mln zł. Przewidywany efekt rzeczowy to 23 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1 362,95 m2. Planowany termin

Nowoczesne trolejbusy z dodatkowym
napędem bateryjnym

zredukowany hałas to podstawowa zaleta komunikacji elek-

Lokale mieszkalne budowane przez Spółkę przeznaczone są
dla osób, które nie spełniają kryterium dochodowego dla lokali
komunalnych oferowanych przez Gminę Tychy, a równoczemieszkania.

Największy efekt ekologiczny osiągnięto w Tychach, wprowa-

– została podpisana umowa z BBC Best Building Consultants
z siedzibą w Warszawie na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Planowany efekt
rzeczowy to 91 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 4,2 tys. m2 i lokale usługowe o łącznej powierzchni
ok. 1 tys. m2. Planowany koszt inwestycji to 29 mln zł, w tym
roboty budowlane 27,8 mln zł. 28 lutego 2020 r. został ogłoszony
przetarg nieograniczony na wybór generalnego wykonawcy.

Ponadto Spółka posiada 325 miejsc parkingowych w garażach

dzając taką komunikację do centrum miasta.

Działka została wniesiona aportem do Spółki. W listopadzie
2018 r. – w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego

pozwolenia na budowę. W sierpniu 2019 r. Spółka otrzymała

śnie nie posiadają zdolności kredytowej lub środków na zakup

trycznej, co ma korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców.

budowę budynku przy al. Bielskiej (działka nr 5573/64):

Termin składania ofert upływa 16 kwietnia 2020 r.

podziemnych budynków mieszkalnych, 85 miejsc na parkingu
przy biurowcu przy ul. Budowlanych 59 i 15 garaży.

Walkę ze smogiem wspierają działania podejmowane przez
Spółkę w celu rozwoju komunikacji trolejbusowej i wprowa-

Spółka administruje także lokalami użytkowymi o łącznej

dzenia autobusów elektrycznych (elektrobusów), ale również

powierzchni 17 181 m2, których jest właścicielem, oraz zarządza

wymiany najstarszych, wyeksploatowanych pojazdów na nowe,

4 wspólnotami (2 lokalowymi i 2 mieszkaniowymi).

zużywające znacznie mniej energii elektrycznej.

W 2019 roku lokale mieszkalne, miejsca parkingowe i garaże były
wynajęte w 100%, natomiast lokale usługowe w 94%.

Nowoczesne urządzenia zabudowane w podstacji zasilającej
przy ulicy Sikorskiego. Inwestycja została zrealizowana
w ramach zadania „Budowa sieci trakcyjnej w ul. Sikorskiego”
projektu „Zakup nowoczesnego taboru z napędem
ekologicznym (…)” współfinansowanego ze środków unijnych.

AKTUALNE INWESTYCJE SPÓŁKI OBEJMUJĄ:
fot. archiwum Urządu Miasta Tychy

▬

budowę budynku przy ul. De Gaulle’a
(działka nr 1501/46):

24 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa z firmą ZMIROB

W ramach planowanych inwestycji przewidywana jest:
▬

z siedzibą w Tychach na budowę budynku. Wartość umowy to

adaptacja budynku i budowa nowego budynku przy
ul. Oświęcimskiej 256 (działki nr 183/54, 184/57, 888/54):

W kwietniu 2019 roku Spółka otrzymała aportem wskazane
wyżej działki, zabudowane budynkiem po byłej szkole. Budynek
wpisany jest do miejskiej ewidencji zabytków i jego adaptacja na lokale mieszkalne musi być uzgodniona z Miejskim
Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z koncepcją powstanie 30
lokali mieszkalnych o powierzchni 1,773 tys. m2 i lokal usługowy
o powierzchni 100 m2;
▬

budowa budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej
(działki nr 524/13, 525/13):

Działki zostały wniesione do Spółki aportem w kwietniu 2019
roku. Zgodnie z analizą inwestycyjną w tej lokalizacji powstanie
fot. archiwum TLT Sp. z o.o.
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TYSKI SPORT

Inwestycje związane ze Stadionem Miejskim Tychy

zawodach sportowych oraz szkolenie młodzieży; promocja

Liga Mistrzów CHL 2019

Przed Mistrzostwami Świata U20 w piłce nożnej 2019 murawa

sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju

W 2019 roku drużyna hokejowa GKS TYCHY już po raz drugi repre-

Tyski Sport Spółka Akcyjna prowadzi działalność od 2011 roku.

stadionu pod względem parametrów użytkowych (odporność

i promocja Miasta Tychy, a także podmiotów gospodarczych

zentowała Polskę w Hokejowej Lidze Mistrzów CHL. Drużyna

Zgodnie ze statutem celem Spółki jest realizacja zadań wła-

na rozrywanie, stabilność itp.) została oceniona przez eks-

poprzez sport; prowadzenie klubu sportowego w rozumie-

prowadzona przez trenera A. Gusowa rozegrała w sumie 6

snych Gminy Miasta Tychy z zakresu kultury fizycznej, w tym

pertów jako nieodpowiednia do warunków, jakim powinny

niu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz

spotkań meczowych i zdobyła rekordową
liczbę punktów.
sekcja hokeja na lodzie

terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia

odpowiadać boiska przeznaczone do prowadzenia rozgrywek

prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji pod-

Jej przeciwnikami były drużyny ze Szwecji, Austrii i Niemiec.

warunków, w tym warunków organizacyjnych, sprzyjających

międzynarodowych na szczeblu UEFA i FIFA, a także założeń

rozwojowi sportu, w szczególności obejmujących:

licencyjnych PZPN, w związku z tym zaistniała konieczność jej

▬

▬

▬

pies

kot

Stadion Miejski Tychy

psokot

sekcja piłki nożnej

stawowych zadań Spółki. W ramach Spółki funkcjonują drużyny

Na Stadionie Zimowym w Tychach odbyły się 3 mecze w ramach

Stadion Miejski Tychy
piłkarskie występujące
w rozgrywkach organizowanych przez

rozgrywek CHL, przy pełnych trybunach lodowiska.

pies

kot

sekcja koszykówki

prowadzenie działalności społecznie użytecznej

wymiany. Wskutek wieloletniego użytkowania i prac pielęgna-

Polski Związek Piłki Nożnej pod nazwą GKS Tychy, tj. I drużyna

w sferze zadań publicznych określonych w ustawie

cyjnych (wielokrotne dosiewanie) doszło do naturalnej selekcji

na poziomie I ligi, drużyna rezerwowa na poziomie IV ligi oraz

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

gatunków i odmian traw, stąd w pełni sezonu wegetacyjnego

zespoły młodzieżowe.

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2014r. poz.

widoczne były znaczne różnice w barwie i składzie botanicznym

1118 z późn.zm.), w szczególności poprzez wspieranie

darni. Corocznie boisko było i jest poddawane zabiegom typo-

rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu;

Stadion Miejskiboisk
Tychy
wym dla prawidłowego eksploatowania
sportowych, tj.

prowadzenie klubu sportowego w rozumieniu

zabiegom: aeracji (kilka razy w ciągu roku), dosiewania boiska

Na początku 2019 roku odbyła się decydująca faza rozgrywek

przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010

(całościowe ipsokot
punktowe), wertykulacji, piaskowania, szczot-

sezonu 2018/2019, walka o ligowe punkty i o jak najlepsze miej-

roku o sporcie (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 715 z późn.zm.);

kowania, regularnego koszenia, podlewania, nawożenia itd.

sce w tabeli przed fazą play off.

Sekcja koszykówki GKS Tychy występująca w ramach rozgry-

budowę, zarządzanie i eksploatację

Wskutek eksploatacji murawa uległa zniszczeniu.

Drugiego kwietnia rozpoczął się finał PHL. Rywalem naszej

I rundy play-off.

infrastruktury sportowej.

pies

kot

sekcja hokeja na lodzie

sekcja piłki nożnej

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

W 2019 roku Spółka prowadziła działalność w obrębie zarzą-

psokot

sekcja hokeja na lodzie

sekcja piłki nożnej

SEKCJA HOKEJA NA LODZIE
sekcja koszykówki

sekcja koszykówki

został wyłoniony po rozegraniu sześciu spotkań, a decydujący

pierwszoligowych rozgrywek sezonu 2018/2019 uplasowała się

szósty mecz został rozegrany w Krakowie i zakończył się zwy-

nej, młodzieżowej piłki nożnej oraz koszykówki.

na 7. miejscu z dorobkiem 47 punktów (12 zwycięstw, 11 remi-

cięstwem GKS-u 2:1. W ten sposób nasza drużyna obroniła

sów, 11 porażek). Drużyna występowała również w rozgrywkach

tytuł mistrzowski Mistrz POLSKI 2019 w hokeju na lodzie

Totolotek Pucharu Polski, gdzie po 42 latach znowu dotarła do

i ponownie wywalczyła prawo gry w rozgrywkach Hokejowej

ćwierćfinału, wygrywając mecz 4 grudnia 2019 roku z ŁKS ŁODŹ

Ligi Mistrzów.

w pozostałych 14 tyszanie musieli uznać wyższość przeciwników.

2:0 na Stadionie Miejskim w Tychach.
13 września 2019 roku hokeiści GKS Tychy zdobyli pierwsze tro-

komercyjnej na Stadionie Miejskim na rzecz najemców prywat– Muzeum Miejskie oraz Centrum Usług Wspólnych.

rozegrali 30 spotkań, 16 z nich zakończyło się z zwycięstwem,

Polski była Cracovia Kraków. Zwycięzca finałowej batalii

w Tychach oraz prowadzenia sekcji hokeja na lodzie, piłki noż-

nych. Z 26% powierzchni stadionu korzystają instytucje miejskie

Jagiełki zakończyli na 6. miejscu. W całej rundzie tyszanie

drużyny w meczach decydujących o zdobyciu Mistrzostwa

dzania Stadionem Miejskim Tychy położonym przy ul. Edukacji

Na dzień 31.12.2019 roku Spółka wynajmowała 100% powierzchni

Sezon zasadniczy 2018/2019 podopieczni trenera Tomasza

wek I ligi mężczyzn na początku kwietnia 2019 r. przystąpiła do

Drużyna GKS Tychy grająca w I lidze, ostatecznie w tabeli

STADION MIEJSKI TYCHY

SEKCJA KOSZYKÓWKI

W lipcu 2019 roku sekcja piłki nożnej Spółki została prze-

feum w sezonie 2019/2020, wygrywając mecz o Superpuchar

jęta przez spółkę zależną od Tyskiego Sportu S.A., działającą

Polski. W meczu, który odbył się na lodowisku w Jastrzębiu,

pod firmą Klub Piłkarski GKS Tychy Spółka Akcyjna. Do zadań

nasza drużyna pokonała zespół JKH GKS Jastrzębie 6:1.

spółki – córki należy realizacja celu publicznego z zakresu
sportu poprzez organizację i uczestnictwo w profesjonalnych

W grudniu 2019 roku Tychy były gospodarzem turnieju Pucharu
Polski, jednak nasza drużyna nie zdobyła pucharu, odpadając
już w półfinale po przegranym meczu z Unią Oświęcim.
fot. archiwum Tyski Sport

fot. archiwum Tyski Sport
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DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA TYSKIEGO SPORTU

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Działania marketingowe i promocyjne w 2019 roku (głównie dla dzieci i młodzieży)

Styczeń

Luty

▬

Zimowy obóz dla młodych piłkarzy

▬

Spotkanie z Mistrzami Polski w Tyskiej Galerii Sportu

▬
▬

Sportowy bal karnawałowy na Stadionie Miejskim dla dzieci – II edycja
Spotkanie i nagrodzenie byłych piłkarzy GKS Tychy „Klub Zasłużonych”

▬
▬

GKS od szatni – zwiedzanie Stadionu Miejskiego i Zimowego w Tychach
Spot promocyjny z udziałem hokeistów dla Parku Wodnego w Tychach

▬ Odbiór nagrody podczas finału Ligi Mistrzów CHL za najlepszy marketing w Europie
▬ Tłusty czwartek z hokeistami GKS Tychy
▬

Marzec

Lp.

Nazwa projektu

1.

Termomodernizacja
dzielnicy Osada
w Tychach
– budynki nr
223, 225, 227, 229,
231

Projekt zakładał termomodernizację 5 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wchodzących w skład dzielnicy
Osada. Zakres kompleksowej modernizacji był podobny we
wszystkich budynkach i obejmował:
˗ termomodernizację ścian zewnętrznych i stropów,
˗ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie
wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem
gazowych kotłów kondensacyjnych,
˗ wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,
˗ wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia części
wspólnych,
˗ towarzyszące roboty remontowe.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności
energetycznej budynków, w tym redukcję CO2 i PM10.

4 639 437,83

3 065 153,74

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2018
- 2020

2.

Termomodernizacja
dzielnicy Osada
w Tychach
– budynki nr
207, 209, 233, 235,
237

Projekt zakładał termomodernizację kolejnych 5 budynków
wielorodzinnych na osiedlu Osada. Zakres modernizacji był
podobny we wszystkich budynkach i obejmował:
˗ ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów,
˗ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
˗ wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z
montażem gazowych kotłów kondensacyjnych,
˗ wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,
˗ wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem części
wspólnych,
˗ roboty remontowe towarzyszące.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności
energetycznej budynków, redukcję CO2 i PM10.

3 830 210,32

2 885 720,39

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2018
- 2020

Utworzenie Centrum
Usług
Społecznościowych
oraz mieszkań
chronionych
w Tychach

Przedmiotem projektu była adaptacja części budynku Zespołu
Szkół nr 5 na Centrum Usług Społecznych i mieszkania
chronione. W ramach projektu wykonano:
˗ dwie nowe klatki schodowe,
˗ przebudowę/adaptację sal dydaktycznych na CUS,
mieszkania chronione oraz komunalne (realizacja
mieszkań komunalnych stanowiła odrębny projekt),
˗ przebudowę części wspólnych budynku, pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych,
˗ instalacje wewnętrzne,
˗ docieplenie budynku,
˗ zagospodarowanie terenu,
˗ wyposażenie CUS i mieszkań chronionych.
Obiekt przeznaczony jest dla osób starszych.

6 680 030,08

3 825 312,99*

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2017
– 2019

Zakup
nowoczesnego
taboru
autobusowego
z napędem
ekologicznym

Projekt obejmuje zakup:
˗ 51 autobusów zasilanych CNG, EURO 6,
˗ 10 mikrobusów zasilanych ON, EURO 6,
˗ 2 elektrobusów,
˗ 3 trolejbusów,
˗ 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego,
EURO 6,
˗ pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci
trakcyjnej), EURO 6,
˗ przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej,
˗ budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z kontenerową
stacją zasilającą.

164 000 000,00

Fundusz
Spójności

2017
–2020

Wyścig po bilet z marką TYSKIE

▬ „Dzień Kobiet z GKS Tychy”
▬ Rekrutacja do klas Mistrzostwa Sportowego w Tychach
▬ Akcja „Edukujemy na 7” – zbieranie naklejek za obecność na meczach
▬ Odwiedziny w szkołach zawodników GKS Tychy
▬ Trójkolorowy maraton i specjalna promocja na mecze piłki nożnej i hokeja na lodzie

Kwiecień

Maj

▬

Uniwersytet Ekonomiczny Partnerem GKS Tychy

▬

Spotkanie z klubami partnerskimi dotyczące przyszłości GKS Tychy

▬

Piknik urodzinowy na Stadionie Miejskim

▬

Mistrzowska feta na ulicach miasta z hokeistami GKS Tychy – Mistrz Polski 2019

▬

Biznesowy turniej w piłkarzyki na Stadionie Miejskim – Klub Biznesu

▬

Prezentacja drużyny CS:GO w ramach sekcji e-sportowej GKS Tychy

▬

Zakończenie roku szkolnego na murawie Stadionu Miejskiego – nagroda

▬

Dzień Dziecka z GKS Tychy

▬

Kampania promocyjna „CICHY zabójca” promująca spotkania GKS Tychy w Lidze Mistrzów CHL 2019

▬
▬
▬

Prezentacja drużyny na murawie Stadionu Miejskiego
Piknik dla dzieci przed stadionem
Akcja promocyjna „Znajdź Mistrzów na mieście i strzel sobie z nimi fotkę”

▬

Kampania plakatowa i banerowa na ulicach Tychów

▬
▬

Hokeiści i wilk odwiedzili przedszkola i szkoły
Lekcje języka angielskiego z hokeistami dla dzieci

▬

Hokeiści odwiedzili kilka centralnych punktów miasta i zapraszali na spotkania Ligi Mistrzów

▬

Udział w pikniku rodzinnym dla pracowników FIATA

▬

Patrol z Radiem Express na ulicach miasta

Czerwiec
Lipiec

Sierpień

Wrzesień

w konkursie Edukujemy na 7 – zwycięzca SP nr 17

3.

▬ Trening i mecz pokazowy dla Klubu Biznesu z udziałem zawodników i trenera
Październik

▬
▬

Prezes i wilk podróżowali ulicami miasta klubowym maluchem i zapraszali na mecze
Zaproszenie dzieci z Krynicy na mecz Ligi Mistrzów

▬

Przekazanie gadżetów na aukcję w celu zebrania środków na odbudowę lodowiska w Japonii

▬

Współorganizacja widowiska muzycznego na lodzie „Niezwykłe przygody Sindbada żeglarza”
dla dzieci – Stadion Zimowy Tychy, rewię na lodzie obejrzało kilka tysięcy dzieci

Listopad

Grudzień

▬

VII edycja Teddy Bear Toss

▬

Udział w akcji Movember – zapuść wąsy dla jaj i wygraj bilety na Puchar Polski

▬

Prezentacja nowego składu drużyny CS:GO

▬ Mikołajki z GKS Tychy
▬ Trening z hokeistami dla pracowników PEC
▬

64
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Krótki opis projektu

Kwota
Koszt
dofinansowania
całkowity
Źródło
Okres
[zł]
[zł]
dofinansowania realizacji
z wniosku
z wniosku
o dofinansowanie o dofinansowanie

4.
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*ostateczna kwota
dofinansowania
będzie znana
po zaakceptowaniu
przez Urząd
Marszałkowski
końcowego
wniosku
o płatność, który
złoży MZBM

100 000 000,00
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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 zostanie ul. Oświęcimska. Zakres rzeczowy inwestycji
obejmuje przebudowę DK44 na odcinku 2,5 km, budowę przepustów, przejść pieszo-rowerowych 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. Przebudowa wpłynie na:
˗ poprawę przepustowości układu drogowego (poszerzenie
drogi, budowa bezkolizyjnego węzła drogowego),
˗ eliminację „wąskiego gardła”,
˗ poprawę bezpieczeństwa ruchu,
˗ poprawę warunków życia mieszkańców w sąsiedztwie istniejącego korytarza.

131 986 271,26

94 884 899,89

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2018
– 2020

9.

Dobre przedszkole
na dobry start –
wyrównywanie szans
edukacyjnych
i rozwojowych dzieci
z niepełnosprawnościami w tyskich
przedszkolach

Projekt zakłada rozszerzenie dotychczasowej oferty o dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne, doposażenie
placówek w sprzęt i specjalistyczne pomoce dydaktyczne,
a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualnej pracy z dziećmi poprzez udział w specjalistycznych
szkoleniach /kursach /studiach podyplomowych. Dzieci miały
możliwość uczestniczenia w zajęciach z logorytmiki, sensoplastyki, arteterapii, terapii ręki, dogoterapii oraz hipoterapii,
terapeutycznych (metoda W. 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.

410 188,75

348 660,44

Europejski
Fundusz
Społeczny

2018
– 2019

6.

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

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.

46 283 632,26

18 369 301,25

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2017
- 2019

10.

Szkoła nowych szans
– podniesienie jakości
oferty edukacyjnej
w SP 24 w Tychach

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty
kształcenia 143 uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 poprzez
wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej. Projekt skierowany jest do uczniów klas 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 i specjalistycznych, jak również wprowadzenie do
szkół zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych: matematycznych, informatycznych i językowych.
Ponadto szkoła została wyposażona w sprzęt TIK i pomoce
dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć oraz doskonalenia
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

119 171,25

107 254,12

Europejski
Fundusz
Społeczny

2018
- 2020

11.
677 015,52

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2018
- 2019

Europejski
Fundusz
Społeczny

2018
- 2020

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 również 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 publicznej,
˗ redukcja wypadków i kolizji drogowych.

117 412 357,22

84 547 190,40

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2016
– 2022

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty
kształcenia ogólnokształcącego dla 383 uczniów (196K/187M)
z dwóch tyskich szkół podstawowych (w tym jedna z oddziałami
integracyjnymi) przez wzmocnienie atrakcyjności oferty
edukacyjnej w okresie od sierpnia 2018 roku do czerwca 2020
roku. Projekt zakłada zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach
edukacyjnych uczniów oraz likwidację braków rozwojowych
poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych,
wprowadzenie do szkół zajęć ukierunkowanych na rozwój
kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowotechnicznych, informatycznych, językowych; stworzenie
warunków do nauki opartej na metodzie eksperymentu;
wyposażenie szkoły w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne,
niezbędne do realizacji zajęć oraz doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych sześciu nauczycieli. Projekt ma
za zadanie niwelować bariery edukacyjne, społeczne i osobiste
uczniów, zakłada aktywną współpracę nauczycieli i rodziców
poprzez wymianę doświadczeń związanych z efektami pracy
w ramach dodatkowych zajęć.

324 319,05

797 427,00

Szkoła nowych
możliwości –
podniesienie jakości
oferty edukacyjnej
w SP 5 i SP 11
w Tychach

360 354,50

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 on-line.

12.

Modernizacja
systemu oświetlenia
w Tychach
– obszar 2 i 4

Projekt zakłada modernizację oświetlenia ulicznego na osiedlach A, B, Starych Tychach oraz D, E, F, N, O, U i T. Zakres
inwestycji obejmuje wymianę istniejących opraw sodowych
na energooszczędne, wymianę większości słupów, ułożenie
linii kablowych oraz zabudowę nowych szaf oświetleniowych.
Moc systemu zostanie znacząco zmniejszona poprzez wprowadzenie inteligentnego systemu sterowania. Łącznie na ww.
osiedlach zamontowanych zostanie 2308 opraw.

22 901 739,67

14 496 869,32

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2019
– 2021

7.

e-Urząd
– tyski portal
informacyjnopłatniczy

8.

Inteligentny System
Zarządzania
i Sterowania Ruchem
w Tychach
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16. „e-aktywni
mieszkańcy Gminy
Miasta Tychy”

68

Przedmiotem projektu jest przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 w Tychach. Zmodernizowane
zostaną pracownie:
˗ dwie gastronomiczne,
˗ cukiernicza,
˗ piekarnicza,
˗ obsługi konsumenta,
a także pomieszczenia towarzyszące – zaplecze, szatnia
na odzież 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,
˗ wymianę instalacji elektrycznych,
˗ modernizację instalacji sanitarnych, w tym budowę wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Projekt zakłada także zakup niezbędnego wyposażenia dla obu
pracowni gastronomicznych oraz pracowni cukierniczej.

2 169 045,85

Przedmiotem projektu jest adaptacja części pomieszczeń
budynku Zespołu Szkół nr 4 na warsztaty i pracownie zawodowe
oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt.
W mieszczącej się na parterze remontowanej części budynku,
w miejsce istniejących sal lekcyjnych, powstaną cztery nowe
pracownie zawodowe, przystosowane do potrzeb rynku pracy:
˗ 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,
˗ wymianę drzwi wewnętrznych i wewnętrznej ślusarki
okiennej, modernizację instalacji elektrycznej i alarmowej.
Projekt zakłada także zakup wyposażenia dla poszczególnych
pracowni.

1 015 435,10

Przedmiotem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji
cyfrowych mieszkańców miasta Tychy, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych,
edukacyjnych i rekreacyjnych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia dla 267 osób w wieku powyżej 25. roku
życia zamieszkujących na terenie Miasta Tychy. Szkolenia dotyczyć będą maksymalnie 7 modułów tematycznych: „Rodzic
w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje
w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.
W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną komputery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do
szkół na terenie Gminy Miasta Tychy.
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3 170 724,00

1 755 866,96

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

2019
– 2020

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
POWIETRZE
Na jakość powietrza w Tychach wpływa w największym stopniu
emisja ze spalania stałych paliw w gospodarstwach domowych,
emisja z ruchu drogowego oraz zanieczyszczenia pochodzące
z przemysłu. Źródłem danych są wyniki monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach na stacji pomiarowej zlokalizowanej w Tychach

Średni poziom pyłu zawieszonego PM 10 w latach 2016–2019
ulegał wahaniom. W 2016 roku nie przekroczył dopuszczalnego poziomu rocznego, w 2017 nastąpił znaczny wzrost jego
stężenia i przekroczył roczną dopuszczalną wartość o 1 µg/m3.
W kolejnych latach nastąpiła tendencja spadkowa.

przy ul. Tołstoja 1.

Stężenie pyłu PM 10 w latach 2016–2019 w Tychach

Stężenie pyłu w latach 2005–2019

STR 120

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

3 238 474,00

STR 120

15.

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

Projekt polega na wymianie 673 opraw sodowych na oprawy
drogowe typu LED, uruchomieniu systemu sterowania oraz
kompleksowej modernizacji oświetlenia w ciągu ulic:
Beskidzka oraz Boya-Żeleńskiego. Przebudowa obejmuje
także wymianę słupów, sieci zasilania oraz szaf zasilających.
Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia emisji CO2
i oszczędności energii elektrycznej.

Zadanie realizowane i zakończone w 2019

14.

Modernizacja
systemu oświetlenia
w Tychach (program
SOWA )

STĘŻENIE PYŁU PM 10
W LATACH 2016–2019

STĘŻENIE PYŁU PM 10
W LATACH 2005–2019
60

50

50

40

858 869,84

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

-

149 520,00

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
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PM10
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Zadanie realizowane i zakończone w 2019

13.

2019
– 2021
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0
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Szczegółowe dane o zanieczyszczeniu miasta Tychy pyłem PM 10:

Największe stężenie PM 10 miało miejsce na przełomie lat 2016–
2017 (grudzień, styczeń i luty), gdy jego zawartość w powietrzu

średnia wartość
roczna
PM10 [µg/m3]

minimalny
poziom
PM10 [µg/m3]

maksymalny
poziom
PM10 [µg/m3]

przekraczała poziom informowania i alarmowania społeczeń-

Rok
2010

49

22

96

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie miasta zlo-

2011

48

49

42

2012

45

22

96

czujnik zainstalowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2013

42

26

69

Bieżący stan powietrza dostępny jest na platformie airly.eu –

2014

45

22

89

2015

39 µ

21

73

2016

36

18

78

2017

41

18

363

2018

38

21

64

2019

32

19

51

stwa, tj. powyżej 200µg/m3.

kalizowanych jest 18 czujników do pomiaru jakości powietrza,
zainstalowanych na obiektach użyteczności publicznej i jeden

mapie, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

Dopuszczalny średni roczny poziom PM 10 wynosi 40 µg/m3.
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PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA
MIASTA TYCHY W 2019 (PONE) – ETAP IV

realizację działań termomodernizacyjnych oraz montaż insta-

Tabela 1. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych etapów programu PONE w latach 2016–2019.

lacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu

Zakres rzeczowy [szt.]

ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy.
Uchwałą Nr XVIII/318/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. Rada Miasta

Lp.

Działania

2016

2017

2018

2019

Razem

134

244

290

275

943

Tychy przyjęła dokument pn. „Program ograniczenia niskiej

Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Tychy był

1

Kocioł węglowy

emisji dla miasta Tychy”. Program ten ma na celu uruchomienie

realizowany przez miasto Tychy przy wsparciu finansowym

przez Gminę systemu dopłat do wymiany nieekologicznych źró-

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

2

Kocioł na biomasę

1

2

-

2

5

deł ciepła oraz montażu układów solarnych w jednorodzinnych

Wodnej w Katowicach. Łączny koszt realizacji Programu w 2019

3

Kocioł gazowy

55

68

55

74

252

budynkach mieszkalnych w latach 2016–2020.

roku to 6 848 566,36 złotych, w tym:

4

Wymiana kotła gaz na gaz

-

36

35

51

122

2695 626,98 zł (środki WFOŚiGW w Katowicach),

5

Wymiana kotła olejowego na gaz

-

-

-

5

5

▬
Uchwałą nr XLI/677/2017 z dnia 26 października 2017 r. Rada

▬

669 864,00 zł (umorzenie pożyczki WFOŚiGW),

6

Węzeł cieplny

-

5

5

4

14

Miasta Tychy przyjęła „Aktualizację Programu ograniczenia

▬

3 267 075,38 zł (środki mieszkańca),

niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015–2020 z perspektywą

▬

216 000,00 zł (środki gminy).

7

Pompa ciepła

-

1

-

-

1

8

Kolektory słoneczne

24

26

-

-

50

do roku 2023”. W ramach aktualizacji rozszerzono realizowany
Program o działania termomodernizacyjne (w tym: ocieplenie

W ramach IV etapu Programu zrealizowano łącznie 456 inwesty-

9

Ocieplenie stropu

-

-

10

10

20

ścian, dachów lub stropodachów oraz wymianę okien) i wpro-

cji polegających na:

10

Ocieplenie ścian

-

-

25

20

45

11

Wymiana okien

-

-

15

15

30

214

382

435

456

1487

wadzono zróżnicowany poziom dofinansowania do wymiany

˗ wymianie 275 kotłów węglowych nieekologicznych

źródeł ciepła wynoszący 80% kosztów kwalifikowanych przy

na kotły węglowe retortowe/tłokowe 5 klasy wg

wyminie kotła węglowego na gazowy, podłączenie do miejskiej

kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,

sieci ciepłowniczej bądź zabudowie pompy ciepła. Pozostały
zakres dofinansowania wynosił 60% kosztów kwalifikowanych.
Zasady przystąpienia oraz uczestnictwa w Programie na rok
2019 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 0050/352/18
Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie
zmiany Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz
rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła,

RAZEM

˗ wymianie 2 kotłów węglowych
nieekologicznych na kotły na biomasę,
˗ wymianie 74 kotłów węglowych
nieekologicznych na kotły gazowe,
˗ wymianie 6 kotłów węglowych nieekologicznych
na podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej,
˗ wymianie 51 kotłów gazowych na kotły
gazowe nowszej generacji,
˗ wymianie 5 kotłów olejowych na kotły
gazowe nowszej generacji,

Zakres finansowy [zł]
2016

2017

2018

2019

2 705 172,80

5 080 695,44

6 371 522,49

6 848 566,36

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

1 488 687,07
(środki WFOŚiGW)
1 216 485,73
(środki mieszkańca)

2 706 075,31
(środki WFOŚiGW)
2 370 620,13
(środki mieszkańca)
4000,00
(środki gminy)

3 220 650,97
(środki WFOŚiGW)
2 970 871,52
(środki mieszkańca)
180 000,00
(środki gminy)

2 695 626,98
(środki WFOŚiGW)
669 864,00
(umorzenie pożyczki WFOŚiGW)
3 267 075,38
(środki mieszkańca)
216 000,00
(środki gminy)

2 705 172,80

5 080 695,44

6 371 522,49

6 848 566,36

˗ ociepleniu ścian w 20 budynkach,
˗ ociepleniu dachów w 10 budynkach,
˗ wymianie okien w 15 budynkach.
Założony plan IV edycji PONE wykonano w 100%.

Razem

21 037 009,85

21 005 957,09

fot. Magdalena Borucka /Tyskie Towarzystwo Fotograficzne
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PROGRAM ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA (PZSO)

Wysokość przyznawanej dotacji wynosiła 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5000 zł.

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Rada Miasta Tychy przyjęła uchwałę

W ramach II etapu Programu zrealizowano łącznie 71 inwestycji

nr L/844/18 w sprawie regulaminu określającego zasady udzie-

polegających na:

MAPA AKUSTYCZNA I PROGRAM
OCHRONY PRZED HAŁASEM
Mapa akustyczna jest elementem zarządzania środowiskiem

wymianie 25 kotłów węglowych nieekologicznych

i stanowi podstawę do planowania inwestycji, które mają

inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrze-

na kotły węglowe retortowe/tłokowe 5 klasy wg

doprowadzić klimat akustyczny miasta do dobrego stanu.

wanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie

kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,

lania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy

▬

Miasta Tychy. Program uruchomiono w celu pomocy mieszkań-

▬

com w dostosowaniu się do wymagań określonych uchwałą

wymianie 46 kotłów węglowych

W opracowanej mapie akustycznej zidentyfikowano obszary,

nieekologicznych na kotły gazowe.

na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne i dla których niezbędne jest przeprowadzenie działań

nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa

naprawczych.

Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa

Łączny koszt realizacji Programu zmiany systemu ogrzewania

śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w któ-

w 2019 roku to 966 835,87 złotych w tym:

rych następuje spalanie paliw.

1. 611 835,87 zł (środki Gminy),

Działania naprawcze określone są w „Programie ochrony środo-

2. 355 000,00 zł (środki mieszkańców).

wiska przed hałasem”, opracowanym na podstawie wniosków

W ramach programu udzielono dotacji celowej na wymianę

wynikających z emisji hałasu pochodzącego z trzech źródeł, tj.

nieekologicznych

hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego.

i

nieefektywnych

kotłów

węglowych

na węglowe (lub biomasę) minimum 5 klasy, kotły gazowe, podPropozycje działań naprawczych realizowane mają być w dwóch

łączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz pompy ciepła.

etapach. Pierwszy przeprowadzony został do 2020 roku i obej-

Tabela. Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji zrealizowanych w ramach programu PZSO w latach 2018–2019.

mował działania krótkoterminowe, które mają przynieść szybki
efekt (wymiana nawierzchni dróg, bieżące naprawy jezdni itp.),

Zakres rzeczowy [szt]

Lp.

Działanie

oraz długoterminowe – inwestycyjne, wymagające dużych

Zakres finansowy [zł]
2018

2018

2019

RAZEM

Środki Gminy

Środki
Mieszkańca

RAZEM

Środki
Środki Gminy
Mieszkańca

1.

Kocioł
węglowy

17

25

42

85 000

129 234,31

125 000

201 206,32

2.

Kocioł
gazowy

10

46

56

50 000

103 639,07

230 000

410 629,55

3.

Kocioł na
biomasę

1

-

1

5000

7900

4.

Pompa
ciepła
RAZEM

1
29

71

1
100

5000
145 000

409 776,78

24 003,40
264 776,78

nakładów finansowych (np. nowe połączenia drogowe, remonty

2019

-

409 776,78

355 000

-

RAZEM

RAZEM

fot. Beata Praszczak /Tyskie Towarzystwo Fotograficzne

Zadania te wynikają z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PROGRAM USUWANIA
MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST
966 835,87

1 376 612,65

Obowiązek opracowania „Programu usuwania materiałów zawierających azbest” wynika z zapisów „Programu Oczyszczania

611 835,87

i przebudowy dróg istniejących).

Kraju z Azbestu na lata 2009–2032” przyjętego Uchwałą Rady
966 835,87

1 376 612,65

Ministrów Nr 122/09 z dnia 14 lipca 2009, zmienioną uchwałą Nr
39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. Do podstawowych celów programu należy:
▬ usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów

fot. Włodzimierz Chrzanowski

zawierających azbest,
▬ minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych
spowodowanych obecnością azbestu na terenie kraju,
▬ likwidacja szkodliwego oddziaływania

W „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032”
wyznaczono rok 2032 jako datę graniczną do usunięcia azbestu
z terytorium Polski. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez sukcesywne usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest.
Gmina realizuje zadania wynikające z rozporządzeń dotyczących
azbestu, m.in. wprowadza dane do bazy azbestowej, stanowiącej jedno z narzędzi monitorowania zadań wynikających
z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032”.
Baza ta prowadzona jest przez Ministerstwo Rozwoju, aktualnie
administrowana przez SmallGIS sp. z o.o. Dane dotyczące wyrobów azbestowych na terenie miasta Tychy (stan na koniec 2019
roku) wg bazy azbestowej:
▬ ilość zinwentaryzowana: 2 886 848 kg,
▬ ilość unieszkodliwiona: 1 764 149 kg,
▬ ilość pozostała do unieszkodliwienia: 1 122 700 kg.

azbestu na środowisko.
W 2014 roku Prezydent Miasta Tychy przyjął Zarządzenie Nr
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Cele te należy osiągnąć w perspektywie długoterminowej (do

0050/61/14 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie realizacji przez

2032 roku). W celu zidentyfikowania, zlokalizowania oraz okre-

Miasto usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów nie-

ślenia ilości i dokonania oceny stanu wyrobów zawierających

bezpiecznych zawierających azbest pochodzących z pokryć

azbest na terenie miasta Tychy, na zlecenie Urzędu została

dachowych lub elewacji budynków stanowiących własność

przeprowadzona w 2009 roku szczegółowa inwentaryzacja

osób fizycznych. Usługa wykonywana jest zgodnie z przyjętym

azbestu. Wykonawcą zadania pn. „Program usuwania wyro-

regulaminem. W związku z realizacją zarządzenia w 2019 roku

bów zawierających azbest dla miasta Tychy” był ROT Recykling

wywieziono i przekazano do unieszkodliwienia 8,3 tony azbestu

Odpady Technologie s.c. z Gliwic.

pochodzącego od 8 osób fizycznych.

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Decyzje

Początek czerwca przyniósł kolejną odsłonę „Tyskich Żywiołów”,

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

w których ponownie aktywny udział wzięli pracownicy Referatu.

odpadami komunalnymi z urzędu – w trybie

Uregulowania formalno-prawne zawarte w przepisach prawa

Rozmawiając z mieszkańcami, wskazywali na znaczenie pra-

art. 274 Ordynacji podatkowej;

nakładają na przedsiębiorców bądź osoby fizyczne prowadzące

widłowego zbierania odpadów komunalnych i odpowiadali

7. Wszczęto 156 postępowań w trybie art. 6o ust. 1 UCPG
W 2019 roku podjęto następujące uchwały mające wpływ

działalność gospodarczą obowiązki związane z koniecznością

na liczne pytania dotyczące postępowania z odpadami.

dotyczących niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty

na kształt organizacyjny i zasady funkcjonowania gminnego sys-

uzyskania stosownych pozwoleń emisyjnych, zezwoleń na pro-

za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo

wadzenie działalności gospodarczej, zezwoleń na wycinkę drzew

Druga połowa roku to akcja oklejania pojemników przezna-

temu gospodarowania odpadami komunalnymi:

wątpliwości co do treści złożonej deklaracji, z czego:

bądź wpisów do rejestru działalności regulowanej. W związku

czonych do zbierania odpadów komunalnych w zabudowie

109 postępowań zakończono wydaniem decyzji określającej

z tym naczelnik Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska

wielorodzinnej. Za pośrednictwem Konsorcjum odbierającego

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

i Rolnictwa działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy

odpady od mieszkańców Tychów, którego liderem jest MASTER

47 postępowań umorzono z uwagi

w 2019 roku w oparciu o przepisy:

na ich bezprzedmiotowość (np. w skutek dopełnienia

1. ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach:

kowano ponad 4000 pojemników. Dedykowane dla każdego

przez Stronę złożenia deklaracji opłatowej);

a. zmienił 1 pozwolenie zintegrowane,

rodzaju odpadów komunalnych naklejki opatrzono tekstowo-

b. wydał 8 pozwoleń na wprowadzanie

graficznym opisem, który pozwala mieszkańcom na szybką

6. Sporządzono 39 zawiadomień o dokonaniu korekty

Działalność legislacyjna w ramach systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Uchwała XIII/270/19 Rady Miasta Tychy

▬

z dnia 28 listopada 2019 r. 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;
2. Uchwała XIII/271/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada

8. Sporządzono 3332 pisma informujące

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/289/15

o stwierdzeniu zaległości z tytułu opłaty

Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r.

za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty

9. Wystawiono 1886 upomnień w związku

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

z nieterminowym uiszczeniem opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;

Uchwały dotyczyły zmian wynikających z konieczności wprowa-

10. Sporządzono i przekazano do windykacji

dzenia do druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

w trybie przepisów postępowania egzekucyjnego

odpadami komunalnymi klauzul informacyjnych dotyczących

w administracji 1212 tytułów wykonawczych;

ochrony danych osobowych wynikających z przepisów RODO.

11. Sporządzono i przekazano właściwej jednostce

Działalność administracyjna w ramach systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi

▬

organizacyjnej 532 ograniczenia tytułów wykonawczych;

c. wydał 4 pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających

identyfikację pojemnika przeznaczonego na konkretny rodzaj
odpadów.

w związku z eksploatacją instalacji oraz zmienił 8 pozwoleń,
d. wydał 1 zezwolenie na gospodarowanie odpadami
obejmujące zbieranie odpadów oraz zmienił 3 zezwolenia,

Przełom września i października to wizyty pracowników
Referatu w dwóch tyskich przedszkolach, podczas których

2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

najmłodszym mieszkańcom Tychów przybliżono zasady prawi-

a. wydał 2 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

dłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Dzięki bajce

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu

dotyczącej ww. tematyki oraz zabawie w prawidłową segrega-

nieczystości ciekłych na terenie miasta Tychy,

cję odpadów dzieci mogły zrozumieć, jak ważne jest wyrzucanie

b. zmienił 1 wpis do rejestru działalności regulowanej

odpadów do określonych pojemników.

Wszczęto 787 postępowań w trybie art. 6m ust. 2b

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

UCPG w związku z nieterminowym uiszczeniem opłaty

właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tychy

Listopad 2019 r. to kontynuacja cieszącej się coraz większym

oraz wykreślił z rejestru pięć podmiotów,

zainteresowaniem mieszkańców akcji „Eko-drzewko za maku-

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego:
W ramach obsługi administracyjnej systemu gospodarowania

gazów lub pyłów do powietrza,

– ODPADY I ENERGIA sp. z o.o., w ciągu kilkunastu tygodni ozna-

426 postępowania zakończono wydaniem decyzji

laturę”. Dzięki zebraniu około 3,5 Mg makulatury udało się

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie spraw zwią-

3. ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

określającej wysokość opłaty za gospodarowanie

a. wydał 7 decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną,

uchronić przez wycinką prawie 60 drzew (przyjmuje się,

zanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

odpadami komunalnymi za dany okres rozliczeniowy,

b. zatwierdził 5 projektów robót geologicznych,

że zebranie 1 Mg makulatury pozwala oszczędzić na wycince 17

361 postępowań umorzono z uwagi na uregulowanie

4. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

drzew). Akcja została ponadto rozszerzona o element konkursu

w 2019 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

▬

zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

komunalnymi w trakcie trwania postępowania;

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

12. Wydano 121 decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio

a. wydał 14 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

plastycznego „EkoMikołaj”. Za wykonanie wizerunku Świętego
Mikołaja, przy wykorzystaniu surowców wtórnych za pomocą
dowolnej techniki plastycznej, tyskie przedszkola, które zgło-

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wydanych decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty

(UCPG) 536 pierwszych deklaracji o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. w następstwie

5. ustawy o ochronie przyrody:

do odbioru świerku srebrzystego w donicy, w zamian za dostar-

za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

zmiany danych będących podstawą obliczenia należnej opłaty);

a. wydał 199 zezwoleń na wycinkę drzew.

czenie do Referatu ww. pracy plastycznej. W konkursie wzięło

2. Przyjęto i wprowadzono do systemu

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

4648 nowych deklaracji o wysokości opłaty

komunalnymi na dany okres rozliczeniowy;

za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

14. Wydano 172 postanowień o zaliczeniu wpłaty

w trybie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa 343 korekt deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4. Wysłano 9788 zawiadomień o zmianie stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5. Sporządzono 147 wezwań do wyjaśnienia
wątpliwości w złożonej deklaracji o wysokości

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dany okres rozliczeniowy;
15. Wydano 190 postanowień o rozksięgowaniu wpłaty
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dane okresy rozliczeniowe;
16. Wydano 267 decyzji w sprawie zwrotu nadpłaty z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
17. Sporządzono 4820 innych pism informacyjnych,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wyjaśniających, wniosków o udzielenie informacji niezbędnych

w trybie art. 274a Ordynacji podatkowej albo

w toku podejmowanych czynności podatkowych.

złożenia pierwszej deklaracji opłatowej;
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dla planowanych przedsięwzięć,

13. Wydano 199 postanowień o zaliczeniu nadpłaty

teleinformatycznego w trybie art. 6m ust. 2 UCPG

3. Przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego

74

▬

siły chęć udziału w konkursie, otrzymały kupon uprawniający je

udział siedemnaście placówek.

Działalność informacyjno-edukacyjna w ramach
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
W marcu 2019 r. na zaproszenie TSM OSKARD pracownicy Referatu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi wzięli udział w corocznym
spotkaniu władz spółdzielni z jej mieszkańcami. W trakcie trzech
spotkań przedstawiono kierunki rozwoju gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odpowiadano na liczne
pytania mieszkańców dotyczące zasad selektywnego zbierania
odpadów komunalnych oraz sposobu świadczenia przez gminę
usługi odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania.
W czerwcu 2019 r. na zaproszenie TSM ZUZANNA pracownik
Referatu uczestniczył w analogicznym spotkaniu z mieszkańcami ww. spółdzielni.
RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019
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KANALIZACJA DESZCZOWA – INFORMACJE OGÓLNE

Sprawy ogólne

sterowania objęto 1453 opraw oświetleniowych. Posiadany sys-

Długość kanalizacji deszczowej w gminie – 438,5 km.

Wydawanie warunków technicznych odprowadzania wód opa-

tem sterowania i zarządzania umożliwia:

Długość kanalizacji deszczowej wybudowanej w roku 2019 – 1,0 km.

dowych – 203 warunków

OŚWIETLENIE

Od roku 2016 gmina systematycznie wdraża system sterowania

Na terenie miasta znajduje się 15 630 punktów oświetleniowych, w tym 14 947 będących własnością Gminy Miasta Tychy

i zarządzania oświetleniem ulicznym. W 2019 roku systemem

i 683 stanowiących własność firmy TAURON Dystrybucja Serwis

▬

S.A. Istniejące oprawy na terenie miasta są to zarówno oprawy
sodowe, jak i energooszczędne oprawy LED.
▬
W 2019 roku na terenie gminy zamontowano 662 nowe oprawy

▬

sodowych (zabudowanych na słupach sieci nN firmy TAURON)

▬

poprzez wymianę na oprawy energooszczędne typu LED.
Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej koszto-

oświetlenia (grup opraw sterowanych identycznie) bez

Prace zrealizowane w roku 2019 w ramach konserwacji oraz

uzgodnień

konieczności inwestycji w infrastrukturę oświetleniową,

utrzymania sieci kanalizacji deszczowej:

Uzgadnianie lokalizacji i wywiady branżowe – 170 uzgodnień

niezależne sterowanie każdą strefą,

Odbiór kanalizacji deszczowej i przyłączy – 124 odbiorów

detekcję i raportowanie awarii każdego źródła

Sprawy związane z utrzymaniem i eksploatacją kanalizacji desz-

światła (punktu oświetleniowego) i szafy,

oświetleniowe oraz zmodernizowano 339 istniejących opraw

▬

Przegląd urządzeń kanalizacyjnych

mb

229 970,5

opraw w zdefiniowanych przedziałach czasowych,

Monitoring TV wraz z raportem

mb

1188,9

realizację automatycznych algorytmów

Uzupełnienie włazu

szt.

50

Odtworzenie nawierzchni

m2

124,0

pracę ze sterownikami opraw co najmniej

Czyszczenie separatorów

szt.

52

trzech niezależnych producentów,

Czyszczenie piaskownika

m3

174,5

innych urządzeń elektrycznych, które będą

Zadymianie kanalizacji deszczowej

h

2

permanentnie zasilane napięciem 230 V bez

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji

mb

5311,5

Wymiana kanalizacji

mb

51,2

Ocena wizualna studzienek rewizyjnych

szt.

119

Remont studzienki rewizyjnej DN 1000

szt.

12

Wycinka korzeni drzew

mb

368,9

Regulacja wysokościowa studzienki

szt.

71

Budowa studzienki rewizyjnej DN 1000

szt.

2

Czyszczenie studzienki rewizyjnej

szt.

3

Czyszczenie studzienki osadnikowej

m3

138,7

Przegląd urządzeń podczyszczających

szt.

52

Utrzymanie roczne przepompowni

szt.

3

Koszenie trawy na terenie piaskownika

m2

1625,0

Renowacja kanalizacji deszczowej przy pomocy
rękawa utwardzanego termicznie

mb

51,4

pomiar zużycia energii elektrycznej poszczególnych

sterowania z nastawieniem na oszczędności

wała gminę 484 756,26 zł brutto.

zużycia energii elektrycznej,
W 2019 roku koszty bieżącego utrzymania i konserwacji opraw

▬

oświetleniowych wyniosły 915 965,64 zł brutto. Łączne zużycie
energii dla oświetlenia ulicznego w 2019 roku wyniosło 7538,35
MWh.

▬

podpięcie do istniejącej sieci zasilania oświetlenia

względu na sterowanie oświetleniem.

fot. Magdalena Borucka /Tyskie Towarzystwo Fotograficzne
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Uzgadnianie projektów przyłączy kanalizacji deszczowej – 123

tworzenie nowych lub zmianę istniejących stref

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019

czowej – 41 spraw
Sprawy związane z eksploatacją ujęć wody i wodociągów – 21
spraw
Sprawy związane z eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych – 19
spraw

Opłaty za usługi wodne
Wydanie informacji ustalających wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 64 informacje

fot. Beata Praszczak /Tyskie Towarzystwo Fotograficzne
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UTRZYMANIE CIEKÓW WODNYCH
Utrzymaniem objęte są następujące cieki i urządzenia
stanowiące:
1. dopływy Rzeki Gostynia:
a. cieki pn. Potok Tyski, Wilkowyjski, Browarniany,
Żwakowski, Nowotyski, Paprocański,
b. rowy na terenach: przemysłowych W1, W2,
W3, na terenie dzielnicy Cielmice CM1, CM2
i na oś. W o łącznej długości ok. 33 km.
2. dopływy Rzeki Mlecznej:
a. ciek pn. Potok Mąkołowiec,
b. rowy na terenach dzielnic: Czułowa, Zwierzyńca,
Jaroszowic i Urbanowic pn. R 1, R1-1, R1a, RM, RM1,
RM2, TR (1, 2, 3, 4, 5) o łącznej długości ok. 7 km.

W ramach utrzymania cieków wodnych wykonuje się prace
w zakresie:

materiałów nawierzchni i małej architektury oraz

ZIELEŃ MIEJSKA

opis zawierający aktualne zagospodarowanie
i proponowane założenia projektowe, opis

W 2019 roku:

1. utrzymania drożności, obejmujące:

▬

˗ zbieranie odpadów i śmieci z koryt,

na terenie gminnych placówek oświatowych.

˗ czyszczenie krat wraz z wywozem odpadów,

Otrzymane sprawozdanie zawiera opis faktycznego

˗ pełnienie całodobowego dyżuru (w tym likwidacji zatorów).

stanu drzewostanu znajdującego się na terenach

2. konserwacji, obejmujące:

gminnych placówek oświatowych wraz z dokumentacją

˗ dwukrotne i trzykrotne koszenie trawy (w zależności

3. remontu, obejmujące:
˗ przebudowę betonowych umocnień dna i skarp,
˗ roboty ziemne związane z profilowaniem
skarp i zabudową wyrw w skarpach.

▬

koncepcja obejmuje inwentaryzację aktualnego
zagospodarowania terenu przedstawioną w formie
symboli na aktualnej mapie do celów projektowych

Opracowanie dotyczy 54 placówek oświatowych.

z zaznaczeniem elementów do usunięcia i przesunięcia

Koszt zadania: 6000 zł
▬

w terenie, kolorowy rzut zawierający nawierzchnie,
elementy małej architektury, wskazanie grup zieleni

wykonano inwentaryzację drzewostanu

(zieleń wysoka i niska), schematy dostosowane do

na terenach miejskich.

projektowanego zagospodarowania, wizualizacje, zdjęcia

Koszt zadania: 12 000,00 zł
▬

referencyjne proponowanych materiałów nawierzchni
i małej architektury oraz opis zawierający aktualne

opracowano System zarządzania publicznymi

zagospodarowanie i proponowane założenia projektowe,

terenami zieleni dla miasta Tychy – koszt: 50 000,00 zł.

opis kompozycji, stref funkcjonalnych, proponowanych

Opracowanie obejmuje opis standardów zarządzania
terenami zielonymi administrowanymi przez
miasto oraz wytyczne dotyczące prowadzenia prac
remontowych i inwestycyjnych w sposób chroniący
istniejące zasoby zieleni (w szczególności: drzewa). 24

materiałów oraz propozycje gatunków roślin.
Koszt zadania: 8700 zł
▬

obejmowało renowację działek już zdewastowanych

NR 0050/420/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 24

przez dzikie zwierzęta w rejonie ul. Zbożowej

grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Systemu

(wyrównanie nawierzchni, posianie trawy) oraz

zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta

wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego przed

Tychy”, które obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.
▬

ponownym spustoszeniem terenów miejskich
przez dziki. W ogrodzeniu zamontowano dwie furtki

założono łąki kwietne w następujących lokalizacjach:

umożliwiające przejście na tereny leśne. Ogrodzenie

˗ Park Łabędzi – powierzchnia 500 m² (łąka

ma długość 130 m i wykonane zostało z drewnianych

miododajna jednoroczna),
˗ skarpa przy ul. Armii Krajowej – powierzchnia
500 m² (mieszanka wieloletnia),
˗ pas zieleni przy ul. Stoczniowców 70 – powierzchnia
600 m² (mieszanka wieloletnia),
˗ teren zielony przy ul. Sikorskiego przed Parkiem Wodnym
(mieszanka zastosowana w pasie zieleni przy ul. Sikorskiego),
˗ teren zielony przy ul. Piłsudskiego – powierzchnia 100 m²
(wzbogacenie istniejącej łąki kwietnej poprzez dosianie
mieszanki nasion zastosowanych przy ul. Armii Krajowej).
Koszt zadania: 103 600 zł
▬

wykonano koncepcję zagospodarowania terenów
przy ul. Cienistej. Zakres jej wykonania obejmuje rzut
zawierający nawierzchnie, elementy małej architektury,
wskazanie grup zieleni (zieleń wysoka i niska), schematy
dostosowane do projektowanego zagospodarowania,
wizualizacje, zdjęcia referencyjne proponowanych

wykonano zabezpieczenie terenów zielonych
przed niszczeniem przez dzikie zwierzęta. Zlecenie

grudnia 2019 roku zostało podpisane ZARZĄDZENIE
fot. Włodzimierz Chrzanowski

wykonano koncepcję zagospodarowania terenów
w Rodzinnym Parku bł. Karoliny. Opracowana

zachowania drzew w dobrej kondycji w kolejnych latach.

i wywozem z terenów parków i skwerów,

˗ wycięcie drzew i krzewów wrastających w koryto.

Koszt zadania: 3800 zł

pielęgnacyjnych, jakie należy wykonać pod kątem

przebiegu – centrum miasta) wraz z jej wygrabieniem

˗ hakowanie z roślinności porastającej dno koryta,

materiałów oraz propozycje gatunków roślin.

zdjęciową oraz wskazania dotyczące zabiegów

od wielkości przepływu wód w cieku oraz jego

˗ jednokrotne odmulenie dna koryt, przepustów i osadników,

kompozycji, stref funkcjonalnych, proponowanych

wykonano kompleksową kontrolę drzewostanu

bali, na które została naciągnięta siatka.
Koszt zadania: 29 520 zł
▬

wykonano nasadzenia drzew i krzewów na terenach
miasta Tychy w następujących lokalizacjach:

˗ Skwer u zbiegu ulic Burschego/Hlonda - Dąb
szypułkowy (Quercus robur) – 3 sztuki, Brzoza
papierowa (Betula papyrifera) – 15 sztuk,
˗ Teren zielony i skwer przy ul. Hlonda – Wiśnia Kikushidare-zakura (Prunus Kiku-shidare-zakura) – 6 sztuk,
Wierzba biała ”Tristis” płacząca (Salix alba) – 3 sztuki,
˗ Teren zielony przy ul. Sikorskiego – Brzoza
brodawkowata (Betula pendula) – 10 sztuk,
˗ Teren zielony przy ul. Wieniawskiego – Brzoza
brodawkowata (Betula pendula) – 5 sztuk,
˗ Teren przy ul. Cielmickiej przed siłownią i placem
zabaw – Wiśnia osobliwa „Umbraculifera” – 5 sztuk,
˗ Nasadzenia wrzosów przy Pomniku
Niepodległości – 2685 sztuk.
Koszt zadania: 18 096,00 zł
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ZIELEŃ W PASACH DRÓG KRAJOWYCH
I POWIATOWYCH
▬

Rabata przy al. Bielskiej

˗ Deschampsia cespitosa ‘Goldsschleier’ – 32 sztuki,

graniczącą zabudowę mieszkaniową. W północnej części

MIEJSKIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

W ramach realizacji „Programu zapobiegania bezdomności

nasadzenia spełnią rolę izolacji (głównie dźwiękowej,

Program opieki nad zwierzętami jest realizowany w ramach dzia-

zwierząt na terenie Miasta Tychy” wszystkie zwierzęta przeka-

ale też widokowej) pobliskich bloków od planowanego

łalności podległego Tyskiemu Zakładowi Usług Komunalnych

w tym miejscu wodnego placu zabaw. Inwestycja ta

Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach. W 2019 roku

˗ Pachysandra terminalis ‘Green Sheen’ – 70 sztuk,

jest na etapie projektowania i nie jest jeszcze znany

opiekę w Schronisku znalazło 318 psów i 151 kotów.

˗ Rudbekckia flugida ‘Goldstrum’ – 60 sztuk,

jej ostateczny kształt. Znana jest lokalizacja, do której

Szczegółowe dane dotyczące rotacji zwierząt zestawiono

zieleni układających się piętrowo. Ideą projektanta

Koszt zadania: 2146,42 zł

było utworzenie kilku pięter roślinnych, formujących

w tabelach.
Zmiany liczby psów przebywających w schronisku w 2019 roku

mikro-wnętrza w przestrzeni parku, przysłonięte
Zakup donic do przestrzeni miejskiej:

Będzie to również atrakcyjna przestrzeń dla
ptaków pod kątem warunków gniazdowania.

zmieniono ukształtowanie Ronda Gemini oraz

Koszt zadania: 18 500,00 zł

wykonano nowe nasadzenia. Zadanie to polegało
na ukształtowaniu ronda zgodnie z projektem, usunięciu

▬

wykonano nasadzenia w Parku Jaworek. Posadzono
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W 2019 roku wszczepionych zostało 172 mikroczipów, z czego 67
psom i 105 kotom. Sterylizacji podlegały wszystkie trafiające do
schroniska dorosłe kotki i suczki, natomiast kastracji dojrzałe
płciowo kocury.
Istotnym elementem sprzyjającym walce z bezdomnością zwierząt jest edukacja. Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach
realizuje zadania edukacyjne we współpracy z nauczycielami
wszystkich szczebli szkół oraz z przedszkolami. Na terenie
schroniska organizowane są prelekcje, których zadaniem
jest przekazywanie wiedzy dotyczącej ochrony zwierząt
i opieki nad nimi, jak również zasad funkcjonowania schroniska. Podczas zwiedzania schroniska dzieci poznają obowiązki
wynikające ze świadomego posiadania zwierząt, informowane
są o potrzebach zwierząt domowych oraz o opiece, jakiej one
wymagają. Ważnym elementem każdej prelekcji jest również
propagowanie identyfikacji i sterylizacji zwierząt. W 2019 roku

istniejących nasadzeń oraz materiałów, zakup, transport

207 sztuk drzew w trzech sektorach zgodnie

oraz posadzenie drzew (3 sztuki – brzoza pożyteczna),

z projektem. Wśród nich jest: 28 jednopniowych

VIII
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18

55

krzewów (irga damera „Major” 51 sztuk, jałowiec

brzóz brodawkowatych (Betula pendula), 28 sztuk

IX

55

27

24

0

0

1

15

57

▬

Przedszkole „Wyspa Skarbów”,
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach,

schronisko odwiedzili uczniowie z następujących placówek:

nadbrzeżny 714 sztuk) i traw (miskant chiński 21 sztuk)

wielodniowych brzóz brodawkowatych (Betula pendula),

X

57

18

26

0

0

0

14

49

▬

zgodnie z wytycznymi na przygotowanym podłożu

38 jarzębów pospolitych (Sorbus aucuparia), 28 głogów

XI

49

12

19

0

1

0

10

41

▬

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach,

jednoszyjkowych „Bicolor” (Crataegus monogyna,

XII

41

22

25

0

0

0

16

38

▬

Przedszkole „Kolorowe kredki”,

318

315

0

8

10

225

▬

Przedszkole „Radocha”,

▬

Przedszkole Bajeczka w Tychach,

Z ogólnej liczby 315 psów wydanych w 2019 roku 225 sztuk to

▬

Szkoła Podstawowa Dual w Mikołowie,

zwierzęta odebrane przez właścicieli.

▬

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach,

Koszt zadania: 29 062,80 zł

omorika). Jest to jeden z etapów realizacji opracowanego
zagospodarowania przestrzeni zielonej w Parku Jaworek.

wykonano inwentaryzację dendrologiczną, mapę

Koszt zadania: 243 410,49 zł

projektową i opracowano koncepcję nasadzeń zieleni
w Parku Jaworek. Projekt zmian dotyczy przede

▬

Przejazdowej na nowy zestaw zabawowy (4 wieże,

wprowadzenie nowej jakości i funkcji tej przestrzeni

przejścia, mostki linowe, trapy sprawnościowe, 2

poprzez zastosowanie różnorodnych gatunków i form
roślinności. Cały obszar podzielono w projekcie

ścianki wspinaczkowe, rura strażacka, 2 zjeżdżalnie).
Koszt zadania: 89 790 zł

na strefy uwzględniające dotychczasowe sposoby
użytkowania, istniejące i planowane obiekty oraz

▬

Zmiany liczby kotów przebywających w schronisku w 2019
roku

wymiana urządzenia na placu zabaw przy ul.

wszystkim ich aranżacji – głównym celem jest

-

▬ TEB Edukacja w Tychach.
Ponadto pracownicy schroniska przeprowadzili pogadanki w:

końcowa liczba
zwierząt

sosen czarnych (Pinus nigra), 9 świerków serbskich (Picea

właściciele

jego ukształtowanie dla lepszej retencji wody;

eutanazje

polnych „Red Shine” (Acer campestre „Red Shine”), 22

zgony

niską w celu podniesienia atrakcyjności, jak również

suma -

ucieczki

„Bicolor”), 29 klonów polnych (Acer campestre), 25 klonów

wydane

zakłada zagospodarowanie ronda zielenią wysoką oraz

przyjęte

wzbogaconym ziemią urodzajną. Opracowana koncepcja

▬

I

początkowa
liczba zwierząt

▬

właściciele

Koszt zadania: 28 779,54 zł

eutanazje

i walory przyrodnicze sprzyjające bioróżnorodności.

zgony

2 sztuki donic do zastosowania przy ul. Damrota.

ucieczki

zastosowanie podniesie atrakcyjność przestrzeni

wydane

6 sztuk donic 100 x 50 x 50 cm na ul. Grota-Roweckiego,

miesiąc

to gatunki o ozdobnych pędach i owocach. Ich

przyjęte

zielonymi „kulisami”. Znaczna część nowych nasadzeń

– donica okrągła – 2 sztuki przy ul. Budowlanych,

miesiąc

▬

końcowa liczba
zwierząt

dopasowano okalającą roślinność. Jej forma to grupy

˗ Cotoneaster procumbens ‘Queen of Carpets’ – 18 sztuk;

początkowa
liczba zwierząt

˗ Hydrangea paniculata ‘Little Lime Jane’ – 14 sztuk,

zywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy.
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0

14

▬

Przedszkolu nr 10 w Tychach,

▬

Przedszkolu nr 12 w Tychach,

▬

Przedszkolu „Wyspa Skarbów” w Tychach,

▬

Niepublicznym Tęczowym Przedszkolu w Tychach.

W ramach promowania adopcji zwierząt podopieczni schroniska byli gośćmi programu „Poranek Silesia” emitowanego

montaż 7 nowych podajników na psie nieczystości
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1
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w Parku Jaworek, Parku Górniczym, Parku Rodzinnym

IV
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2

2
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K. Kózkówny, przy granicy lasu na os. W.
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2
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3

3

1

29

VI
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9
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2

6

1

29

w wielu akcjach inicjowanych na rzecz jego podopiecznych.

VII
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0
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50

VIII

W ubiegłym roku były to min. odbywająca się na terenie Ośrodka

50
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2

2

3

47

IX

Wypoczynkowego Paprocany Loteria i bieg organizowany

47

16

14

0

4

2

1

43

X

43

12

12

0

0

4

1

39

na zakończenie sezonu przez grupę zrzeszoną pod szyldem

XI

39

9

10

1

0

4

0

33

XII

33

4

14

0

0

3

0

20

suma

-

151

116

2

11

33

12

-

w Telewizji TVS. Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach
jest obecne w przestrzeni miasta również dzięki uczestnictwu

„Biegające Tychy”. W listopadzie 2019 r. wprowadzony został
Regulamin wolontariatu w Miejskim Schronisku dla Zwierząt
w Tychach. Dzięki wolontariuszom podopieczni Schroniska
zyskają dodatkową szansę na adopcję.

Z ogólnej liczby 116 kotów wydanych w 2019 r. 12 sztuk zostało
odebranych przez właścicieli.
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POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

7. udzielenie pomocy finansowej rodzinom żyjącym

zapewnienie 336 godzin opieki wytchnieniowej

w trudnych warunkach materialnych, w szczególności

dla dwunastu osób ze znacznym stopniem

w formie zasiłku okresowego, celowego dla

niepełnosprawności, niekorzystających z innych tego

935 rodzin z dziećmi – łącznie 1738 osób;

typu usług w formie pobytu dziennego w Ośrodku

8. zapewnienie dzieciom i młodzieży posiłków

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW

▬

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego

w szkołach, przedszkolach oraz placówkach

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

wsparcia dziennego – 296 osób;

Intelektualną (całkowity koszt świadczenia usługi

PROJEKT „PASJA ŻYCIA”

PROJEKT „PO SĄSIEDZKU, PO LUDZKU, U SIEBIE”

Zgodnie z uchwałą nr L/830/18 Rady Miasta Tychy z 30 sierpnia

Celem niniejszego projektu dedykowanego seniorom jest pod-

– półkolonii letnich oraz ferii zimowych,

2018 roku w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do projektów

trzymywanie i wzmacnianie ich samodzielności, prowadzenie

z których łącznie skorzystało 85 dzieci.

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

dodatkowych usług opiekuńczych dla 135 niesamodzielnych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

mieszkańców miasta w wieku 60+ do dnia 31 grudnia 2020 roku

na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne,

oraz 28 miesięcy po zakończeniu projektu i zwiększenie liczby

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach kontynuował

miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środo-

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 dla członków

45 702. Łączna liczba odwołań wniesionych od decyzji admi-

9. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
pochodzących z rodzin wymagających wsparcia

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

wyniósł: 6340 złotych, w tym kwota 5072 złotych
pochodziła ze środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA
Łączna liczba wydanych decyzji ogółem w 2019 roku wynosiła

realizację projektu „Pasja Życia”. W projekcie dedykowanym

wiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora

rodzin lub opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełno-

nistracyjnych wynosiła 151. Łączna liczba decyzji uchylonych

osobom pozostającym bez pracy, osobom niepełnospraw-

i standaryzacji usług. W projekcie uczestniczy 89 mieszkańców

sprawności – mieszkańców Miasta Tychy”

w wyniku postępowania odwoławczego wynosiła 55.

nym, rodzinom i wychowankom rodzin zastępczych poprzez

miasta Tychy w wieku 60+. W 2019 roku korzystali oni z 6343

Program zakładał:

rozwijanie zainteresowań, stwarzanie okazji do poznania

godzin wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

nowych „rzeczy”, ludzi, wiedzy uruchamiano ich aktywność

- pielęgnacja, 2800 godzin wsparcia w zakresie specjalistycz-

społeczną i zawodową. Celem projektu było wzmocnienie

nych usług opiekuńczych – rehabilitacja, 8324 godzin wsparcia

▬

realizację 208 godzin poradnictwa specjalistycznego
(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz
wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji

umiejętności i wiedzy ważnych dla konstruktywnego pełnie-

w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz systemu moni-

i dietetyki dla dwunastu osób – członków rodziny lub

nia przez uczestników projektu ról społecznych i zawodowych

torowania podstawowych funkcji życiowych i aktywności

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad

z wykorzystaniem teleopieki.

osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym

– w szczególności: wykształcenie kompetencji społecznych
i zawodowych osób bezrobotnych, uruchomienie aktywności
rodzin zastępczych, opanowanie umiejętności rozwiązywania
problemów wychowawczych, pełnienia roli rodzica i opiekuna,

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA
RODZINY NA LATA 2018–2020

stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością
sprzężoną lub innym równoważnym orzeczeniem,
powyżej 18 roku życia (całkowity koszt świadczenia
usługi wyniósł: 8280 złotych, w tym kwota 6624

wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych w podejmoaktywizacja

W ramach programu przeprowadzono działania ukierunkowane

złotych pochodziła ze środków Solidarnościowego

społeczna, kulturalna, zawodowa osób niepełnosprawnych.

na wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych);

waniu

aktywności

społecznej,

kulturalnej,

Ponadto projekt rozwija kompetencje społeczne istotne także

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, mające na celu przywró-

w poruszaniu się po rynku pracy oraz zapewnia aktywność

cenie adresatom zdolności do prawidłowego funkcjonowania.

zawodową uczestniczek i uczestników. W zadaniu dedykowa-

W ramach niniejszego programu zrealizowano następujące

nym rodzinom zastępczym i zadaniu dedykowanym rodzinom

formy współpracy z rodziną:

z problemami wychowawczymi projekt uruchamia procesy

1. poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne,

doskonalące funkcje rodziny, współdziałania w wypełnianiu
roli rodzica. Zapewnia także wsparcie w planowaniu i realizacji

pedagogiczne, prawne) – 124 osoby/rodziny;
2. praca z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-

procesu wychowania. Poprzez komplementarne zaplanowanie

wychowawcze (poprzez pracę socjalną oraz udzielenie

działań projektu, różnorodność grup docelowych i zaanga-

wsparcia) – 468 rodzin oraz 45 rodzin objętych pomocą

żowanie do realizacji specjalistów z poszczególnych dziedzin

placówki „Baza” będącej jednostką organizacyjną

projekt przyczynia się do rozwijania jakości usług społecznych.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach;

Projekt zakładał też wsparcie rozwoju lokalnego, wzmocnie-

3. wsparcie świadczone bezpośrednio

nie spójności społecznej oraz przyczyniał się do poprawy

w środowisku rodzinnym poprzez pracę asystenta

jakości życia mieszkańców i zacieśnienia współpracy pomię-

rodziny – 60 rodzin, w tym 126 dzieci;

dzy jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego

4. warsztaty kompetencji rodzicielskich

a organizacjami pozarządowymi poprzez rozpowszechnienie
informacji na temat pomocy świadczonej przez te organizacje
i współpracę w prowadzonych działaniach.

fot. Magdalena Pytlarz

pn. „Akademia Rodzica” – dwie edycje,
w których brało udział 13 uczestników;
5. zajęcia w Placówce Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „Baza”
– „Baza socjoterapeutycznie, profilaktycznie, edukacyjne”

W ramach edycji realizowanej w 2019 roku wsparciem zostało
objętych 128 mieszkańców miasta Tychy.

dla 70 wychowanków Placówki oraz 15 rodziców;
6. prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży „Baza”, z której pomocy skorzystało 70 dzieci;
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POMOC SPOŁECZNA

a. za pobyt z całodziennym wyżywieniem – 10,50 zł

2019

b. za pobyt z obiadem – 6 zł za 1 dzień

Pensjonariusze w 2019 roku skorzystali z możliwości grupowego
wyjazdu:

za 1 dzień (100%, tj. minimalny koszt pobytu),
Placówki stacjonarnej pomocy społecznej

7

Miejsca w placówkach

280

Mieszkańcy w placówkach

459

Liczba osób korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej

3111

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Placówka realizowała zadania w następującym zakresie:

▬

podróże w czasie i przestrzeni. Magia muzyki

(100%, tj. minimalny koszt pobytu).

filmowej, czyli po co filmowi muzyka” w wykonaniu

Poznawanie teatru i jego zaplecza w postaci kulis oraz
zapoznanie się z powstawaniem i organizowaniem

2 osób, za które płacił MOPS w Tychach. Z pobytu w okresie od

odbył się 29 maja, z wyjazdu skorzystało 20

przedstawień miało zachęcić Seniorów do podjęcia aktywności

stycznia do grudnia 2019 r. korzystało średnio 50 osób miesięcznie.

Pensjonariuszy, którym towarzyszyło 3 opiekunów;

zmierzającej do wypróbowania swoich sił w tej dziedzinie, być

do „Chlebowej chaty” w Górkach Małych

może w integracji z dziećmi i młodzieżą z placówki „Baza”.

▬

na edukacyjne spotkanie dotyczące pieczenia

W 2019 roku wprowadzono miesięczne spotkania Pensjonariuszy
z pracownikami kuchni właściwej i kuchni pomocniczej. Spotkania

chleba, produkcji sera i miodu, wyjazd miał miejsce

W 2019 roku do placówki zostało skierowanych 7 osób z Sądu

odbywały się w ostatnią środę każdego miesiąca.

16 lipca – skorzystało z niego 19 Pensjonariuszy,

Rejonowego w Tychach do odpracowania kary ograniczenia

Pobyt w DDPS trwał od godz. 7:30 do 15:30. W czasie dziennego

socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych, terapii zajęcio-

▬

zaspokajania potrzeb rekreacyjno-kulturalnych,

wej (prowadzone były treningi kulinarne oraz uprawianie roślin

▬

zajęć w ramach terapii zajęciowej służącej do

w ogrodzie i w pomieszczeniach DDPS). Co miesiąc odbywały

utrzymania sprawności psychofizycznej,

się spotkania z psychologiem (ćwiczenia dla osób starszych

wyżywienia.

poprawiające percepcję, pamięć, poprawiające relacje między

POBYT PENSJONARIUSZY

4. W sierpniu Pensjonariusze zwiedzali Teatr Mały w Tychach.

AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy. Koncert

ludzi w podeszłym wieku,

▬

brakiem ostrożności i czujności w zawieraniu znajomości
z obcymi ludźmi, a szczególnie wpuszczaniu ich do domu.

Koszt pobytu pokrywali wszyscy Pensjonariusze z wyjątkiem

przeciwdziałania samotności i instytucjonalizacji

▬

do NOSPR na koncert pod tytułem „Muzyczne

z bankomatów oraz innych zagrożeń spowodowanych

pobytu

Pensjonariusze

uczestniczyli

w:

zajęciach

▬
▬

z którymi pojechało 3 opiekunów;

wolności. W ramach prac społecznie użytecznych pracę podjęło

do ogrodów Kapias do Pszczyny – 30 sierpnia

6 osób, 2 osoby odpracowały karę w całości. Osoby te zajmo-

pojechało tam 21 osób z dwoma opiekunami;

wały się pracami porządkowymi na terenie obiektu związanymi

do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie

z budową ścieżki sensorycznej, sprzątaniem piwnicy i reno-

Łagiewnikach – dnia 16 października pojechały

wacją ławek w ogrodzie oraz renowacją drewnianych krzeseł

tam 22 osoby – w tym 2 opiekunów.

będących na stanie DDPS „Wrzos”.

uczestnikami, indywidualne konsultacje oraz zabawy edu-

W pierwszej połowie 2019 roku na terenie DDPS „Wrzos” został

kacyjne itp.). Pensjonariusze uczestniczyli też w ćwiczeniach

zrealizowany projekt pod nazwą „Bosonodzy”. Był on efektem

WYDAWANIE POSIŁKÓW

usprawniających, terapii zajęciowej i zajęciach z obsługi kom-

współpracy Fundacji „Kopalnia Kreatywności” i Specjalistycznej

Odpłatność za posiłki wydawane w DDPS „Wrzos” w 2019 roku

Pobyt Pensjonariuszy przyznawany był decyzją Miejskiego

putera oraz korzystali z wyżywienia. Dla Pensjonariuszy

Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „BAZA”. Projekt

uregulowana była Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Odpłatność za pobyt

były organizowane różne uroczystości, np. z okazji Dnia

zwyciężył w Programie „Decydujesz Pomagamy”, którego orga-

0050/364/17 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie odpłatności

pobierana była na podstawie Uchwały Rady Miasta Tychy Nr

Babci i Dziadka, Walentynek, występy młodzieży z grillowa-

nizatorem jest TESCO. Zrealizowano go w celu zwiększenia

za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”

XXXVIII/590/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie szczegó-

niem, z okazji urodzin Pensjonariuszy, spotkania z Seniorami

atrakcyjności ogrodu i wykorzystania tego miejsca na dzia-

w Tychach, w którym ustala się rzeczywisty koszt jednego

łowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym

z zaprzyjaźnionych placówek. Pensjonariusze spotykali się

łania skierowane do seniorów i dzieci korzystających z ruchu

posiłku 6 zł za obiad lub 10,50 zł za całodzienne wyżywienie.

Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach oraz Zarządzenia

też z przedstawicielami Tyskiej Rady Seniorów oraz z dziećmi

na świeżym powietrzu, a przede wszystkim dla poprawy zdro-

Decyzją MOPS w Tychach posiłki przyznawane były dla:

Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/364/17 z dnia 8 grudnia 2017

ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży

wia i integracji. Uroczyste otwarcie ścieżki sensorycznej odbyło

a. osób, które nie mają własnych środków na życie bądź

r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu

„BAZA”, uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz

się 24 lipca i było zorganizowane w formie pikniku. Fundacja

je marnotrawią oraz dla osób chorych, dla których

z przedszkolakami. Po raz pierwszy odbył się trening kulinarny

na podstawie stosownych dokumentów przekazała ścieżkę

razem z dziećmi z przedszkola – seniorzy razem z maluchami

sensoryczną na własność DDPS „Wrzos”. W realizacji projektu

b. osób korzystających z usług Środowiskowego

wykonali i skonsumowali koreczki owocowo–warzywne.

uczestniczyła osoba odpracowująca karę ograniczenia wolno-

Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami

ści, która wykonywała prace ziemne w ogrodzie.

Psychicznymi w Tychach;

Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach. Odpłatność wynosiła:

fot. Magdalena Pytlarz

posiłki zabierane są do domu przez opiekunki;

c. osób korzystających z usług Ośrodka
W 2019 roku odbywały się również zajęcia przeznaczone dla
seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” prowadzone przez podmioty zewnętrzne:
1. Fundacja „Kopalnia Kreatywności” realizowała

Interwencji Kryzysowej w Tychach;
d. osób w mieszkaniach chronionych przy
ul. De Gaulle`a i ul. Trzech Stawów.
Osoby, których dochód przekraczał 250% kryterium dochodo-

warsztaty pt. „Poznaj sąsiada – wspólne działania

wego określonego w ustawie o pomocy społecznej, ponosiły

w praktyce”. Warsztaty dotyczyły:

częściową odpłatność za przygotowanie posiłku. Kwota za jeden

˗ zachowań asertywnych,

dzień wynosiła 5,60 zł (100%). Wysokość odpłatności określa

˗ wystąpień publicznych,

tabela zawarta w cytowanym wyżej zarządzeniu prezydenta

˗ zarządzania projektami,

i uzależniona jest od dochodu.

˗ kierowania zespołem,

Z tej formy pomocy średnio miesięcznie korzystało 106 osób,

˗ budowania partnerstw,

w tym z wyżywienia całodziennego 48 osób, a pozostałe tylko

˗ budowania marki,

z obiadów. MOPS pokrywał średnio miesięcznie koszt posiłków dla

˗ kultury romańskiej.

50 osób. Część posiłków dostarczana była do domów chorych przez

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeprowadził dla seniorów

opiekunki NZOZ Zespół Medyczno-Opiekuńczy Alicja Kuczma.

szkolenie z zakresu przemocy. Miało ono formę warsztatów.
3. Bank Santander przeprowadził szkolenie i warsztaty
związane z zagrożeniami związanymi z korzystaniem
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MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Mikołowskiej

w Katowicach zaistniała konieczność uregulowania sytu-

122 w Tychach przygotowywano średnio 10 posiłków

acji formalno-prawnej Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”

dziennie – łącznie w 2019 roku przygotowano

i dostosowania jej do obowiązujących przepisów prawa (art. 85

2502 posiłki za kwotę 22 936,20 zł;

ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta

czej). Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” przestała spełniać

Tychy, którzy w życiu prywatnym lub zawodowym spotykają się

uzależnionych i współuzależnionych od środków

standardy w zakresie liczby miejsc, dlatego też na bazie miesz-

z problemem nadużywania alkoholu oraz jego konsekwencjami,

psychoaktywnych oraz członków ich rodzin.

prowiant na soboty, niedziele i święta) – łącznie w 2019

kania przy ul. Batorego 98/13 i mieszkania przy ul. Ejsmonda

a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką,

5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania

roku przygotowano 4254 posiłki za kwotę 25 524 zł.

11/66 utworzono Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1,

a w szczególności do:

˗ Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tychach średnio
dziennie przygotowywano 11 posiłków (w tym suchy

natomiast na bazie mieszkania przy ul. Kopernika 3/8, a także
Przygotowywano również podwieczorki dla 32 dzieci z Placówki

mieszkania przy ul. Cichej 13/5 powstała Placówka Opiekuńczo-

Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „Baza” w Tychach.

Wychowawcza nr 2, a tym samym zmniejszono liczbę dzieci
w Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” do 14.

W sumie w 2019 roku wydano 32 837 posiłków – średnio 130
osób korzystało dziennie z tej formy wsparcia.

8 dzieci, skreślono 5.

roku kwotę 359 947,92 zł.

PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ „KWADRAT“
Placówka realizuje zadania powiatu wynikające z ustawy
o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej i 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 Placówek na podstawie postanowienia sądu lub na wniosek
rodziców albo opiekuna prawnego dziecka, a także interwencyjnie, w przypadku sytuacji kryzysowej w rodzinie. Głównymi
przyczynami umieszczania dzieci w Placówkach są: choroba
alkoholowa rodziców lub jednego z nich, przemoc fizyczna
i psychiczna wobec członków rodziny, choroby psychiczne, 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

▬ dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od
alkoholu oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli;
▬ osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu,
▬ osób uzależnionych od alkoholu;
▬ osób uzależnionych po ukończeniu

Z przyznanych środków na wyżywienie wykorzystano w 2019

terapii („trzeźwych alkoholików”);
Do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 przyjęto 4 dzieci,

▬ osób współuzależnionych;

skreślono 2. Do Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej nr 2 przyjęto

▬ osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym;

5 dzieci, skreślono 6. Stan na dzień 31.12.2019 r. wynosił łącznie 41

▬ osób doświadczających przemocy w rodzinach

wychowanków. W Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” zatrudnionych było 8 wychowawców, opiekun dziecięcy, kucharz, specjaliści:
psycholog, starszy specjalista pracy socjalnej, a także obsługa
administracyjna na stanowiskach: główny księgowy, inspektor

z problemem alkoholowym;
problematyką alkoholową.

Cele programu:

wator. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 zatrudnionych

1. Rozwój i doskonalenie istniejącego systemu

było 10 wychowawców, a w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

Problemów Alkoholowych.
6. Prowadzenie działań abstynenckich.
7. Realizacja kolonii, obozów oraz innych wyjazdów
wakacyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcjami.
8. Program profilaktyczny dla młodzieży stanowiący
alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych.
9. Superwizja osób zaangażowanych
w realizację działań z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy domowej.
10. Inne (udział w kampaniach profilaktycznych,
szkolenia, zakup materiałów edukacyjnych, realizacja
rekomendowanego programu profilaktycznego).
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA PROGRAM: 2 548 681 zł.

3+ LICZNA RODZINA

rozwiązywania problemów alkoholowych w Tychach.
2. Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, będących

Placówki współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

4. Prowadzenie programów i terapii dla osób

▬ osób zawodowo zajmujących się

ds. kadr i płac, pomoc administracyjna, sekretarka oraz konser-

nr 2 - 11 wychowawców i opiekun dziecięcy.

3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
ds. Uzależnień i Przemocy.

w tym osób pijących szkodliwie lub ryzykownie;

W 2019 r. do Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” przyjęto

2. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, rodzin

konsekwencją nadużywania napojów alkoholowych,

zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy oraz pod-

w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

opiecznych Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach.

Szkołami,

3. Szeroka perspektywa szkód powodowanych przez

Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę składa-

Przedszkolami, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapeutycznymi

alkohol wymaga podejmowania wszechstronnych

jącą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu

i

działań, mających na celu zmniejszenie

łącznie troje i więcej dzieci w wieku do 18. lub 25. roku życia

destrukcyjnych skutków nadużywania alkoholu.

w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Instrumentem

Sądem

Rejonowym,

Wychowawczymi,

Poradnią

Komendą

Miejską

Wojewódzkim

Policji,

Ośrodkiem

Psychologiczno-Pedagogiczną,

Adopcyjnym,

Poradnią

Leczenia

Uzależnień, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Rodziny oraz
rodzinami wychowanków. Wychowankowie bywają wspierani

Zadania realizowane w ramach programu:

przez stowarzyszenia, fundacje, firmy, korporacje, osoby pry-

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

watne, które nieodpłatnie przekazują wychowankom prezenty
świąteczne, sprzęt i akcesoria sportowe, artykuły biurowe
i papiernicze, chemię gospodarczą, słodycze i odzież.

opiekuńczo-wychowawczej, badane są w sposób nadzwyczaj
staranny. Skierowanie dziecka do pieczy zastępczej jest rozwiązaniem ostatecznym, po które sięga się wówczas, gdy inne formy
wsparcia zostały wyczerpane. Tryb umieszczania dzieci w pieczy

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

umieszczenie go w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej w możliwie jak najkrótszym czasie. Placówka jest placówką nieferyjną,

rzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Dodatkowo

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

proponowany pakiet zniżek pozwala na poprawę warunków eko-

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej

nomicznych rodzin, co jest zdecydowanie największą korzyścią

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów

Programu. Poprzez promocję i koordynację z kart 3+ korzysta

alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

coraz więcej osób, a sam Program w oczach beneficjentów cie-

Cel programu
to upowszechnienie kultury i sportu oraz kształtowanie pozy-

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

tywnego wizerunku rodzin wielodzietnych. Program przyczynia

1. Prowadzenie placówek wsparcia

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z zaleceniami Wydziału

szy się w dalszym ciągu wielkim uznaniem.

pozarządowych i osób fizycznych, służącej

Działania realizowane w ramach MPPiRPA w 2019 roku

działającą przez cały rok kalendarzowy.

nie miasta Tychy oraz poza jego obszarem. Dzięki udzielanym

alkoholowe, pomocy psychospołeczne i prawnej,

5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji

jest umożliwienie dziecku powrotu do rodziny naturalnej lub

z grona przedsiębiorców prywatnych, działających na tererabatom wzrasta uczestnictwo rodzin wielodzietnych w wyda-

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem podejmowanych przez placówkę działań

tucjach miejskich, który stale powiększa się o kolejne firmy

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy

4. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej

zastępczej regulują stosowne przepisy.

służącym realizacji celów jest zestaw zniżek i rabatów w insty-

się także do zacieśniania więzi między dziećmi a rodzicami
poprzez wspólne i aktywne spędzanie czasu wolnego oraz
umożliwienie zakupu produktów i usług w niższych cenach.

dziennego (MOPS oraz NGO).

Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
fot. Magdalena Borucka /Tyskie Towarzystwo Fotograficzne
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W 2019 roku w ramach Programu wydano 2623 kart „3+ Liczna

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Rodzina”, w tym:
▬ 856 nowych kart dla rodzin wielodzietnych

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA TYCHY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

W 2019 roku kontynuowano współpracę z konsorcjum o nazwie
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (ROWES
i ROWES 2.0). Współpraca odbywała się poprzez animację i pro-

Jednym z zadań własnych gminy, wynikającym z art. 10 ustawy

przystępujących do Programu po raz

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, jest pro-

Program Współpracy to dokument programowy określający

mocję ekonomii społecznej, wsparcie powstawania nowych

pierwszy (178 rodzin),

wadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicz-

podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie istniejących

Aby skutecznie realizować te zadania Prezydent Miasta Tychy

nej wobec sektora pozarządowego.

podmiotów ekonomii społecznej. Doradztwo dla organizacji

▬ 1767 kart przedłużonych przez rodziny
uczestniczące w Programie (350 rodzin).
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA PROGRAM: 6272,00 zł.

AKTYWNI 60PLUS

opracowuje projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii, biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące

Cel główny

przeciwdziałania

Narodowym

to wzmocnienie kooperacji organizacji pozarządowych oraz
miasta, z podkreśleniem, że organizacje są istotnym elemen-

Na bieżąco tyskie organizacje mogły korzystać z doradztwa

realizowanych w latach poprzednich oraz jest częścią Strategii

tem aktywności obywatelskiej na mapie Tychów.

m.in. w zakresie:

narkomanii

określone

w

Cel główny programu

uczestnictwa w Programie „Aktywni 60plus” jest karta

to ograniczenie zjawiska używania narkotyków na terenie mia-

Aktywni60plus umożliwiająca beneficjentom korzystanie ze

sta Tychy.

cujących firmach prywatnych na terenie miasta Tychy. Aktualnie

Cele szczegółowe:

w programie biorą udział 102 podmioty.

1. Zmniejszenie zainteresowania narkotykami wśród

Niezmiennym celem programu jest podnoszenie poziomu
aktywności, zarówno tej społecznej, jak i fizycznej osób powy-

▬ zakładania i prowadzenia podmiotów

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy

zameldowanych na terenie Miasta Tychy. Potwierdzeniem

zniżek w miejskich instytucjach kultury, sportu oraz współpra-

Po stronie organizacji pozarządowych współpracę finansową i/

▬ pozyskiwania środków na działalność,

rzyszenia, fundacje, podmioty kościelne oraz spółki non profit.

▬ opracowania projektów i przygotowania
wniosków o dofinansowanie,

W realizowanych zadaniach publicznych brało udział ponad
39 050 mieszkańców.

▬ zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
▬ tworzenia partnerstw lokalnych.

rekomendowanych programów profilaktycznych.

wych złożono łącznie 106 ofert.
Organizacje w 2019 r. otrzymały wsparcie infrastrukturalne,

2. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców
z używaniem substancji psychoaktywnych.

ralnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego

Priorytetowe obszary współpracy:
▬ pomoc społeczna,
▬ ochrona i promocja zdrowia,

wizerunku osób starszych. Instrumentem służącym do realiza-

Liczba mieszkańców objętych programem w 2019 roku to 1940

▬ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

cji niniejszego celu jest zestaw zniżek w instytucjach miejskich,

osób.

▬ przeciwdziałanie uzależnieniom

Zadania realizowane w ramach programu:

▬ kultura, sztuka,

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

▬ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

W 2019 roku do Programu dołączyło 2635 uczestników.
Kontynuowano prowadzenie bezpłatnych zajęć gimnastycznych
w postaci: 33 zajęć zumby oraz 35 zajęć „Slim body” w sali klubu

ekonomii społecznej,
▬ sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,

11 otwartych konkursów ofert, na wykonanie zadań konkurso-

Tychów w zakresie problemów związanych

Łącznie do programu przystąpiło 11 639 beneficjentów.

▬ zarządzania finansami w podmiotach

Na realizację zadań publicznych w 2019 roku ogłoszono łącznie

kultury, zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kultu-

na terenie miasta Tychy oraz poza jego obszarem.

ekonomii społecznej,

lub pozafinansową z jednostkami miejskimi podejmowały stowa-

dzieci, młodzieży i młodych dorosłych poprzez realizację

żej 60. roku życia poprzez zwiększenie dostępności do dóbr

jak również w przedsiębiorstwach prywatnych, działających

Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Programie Zdrowia. Program stanowi kontynuację działań

na lata 2014–2020.
Program skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia

pozarządowych prowadził także pracownik Wydziału Spraw

i patologiom społecznym,

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

▬ reintegracja zawodowa,

i osób zagrożonych uzależnieniem;

▬ udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności

Strefa Fitness przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach. Łącznie z zajęć

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

skorzystało 1351 osób (zumba: 583 osób, „Slim body”: 768 osób).

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,

w tym min.:
▬ 11 organizacji korzystało z możliwości wskazania adresu
ul. Barona 30 pokój 209 jako adresu swojej siedziby;
▬ ponad 500 razy organizacje korzystały
z sal przy ul. Barona 30;
▬ ok. 55 organizacjom udostępniano miejską bazę sportową;
▬ 23 organizacje wynajmowały lokale
w budynkach komunalnych.
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA PROGRAM: 16 958 623,50 zł.

▬ rewitalizacja,
▬ działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
▬ działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych.

fot. Magdalena Pytlarz

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
Kontynuowano zakup usługi pn. „druga godzina gratis” dedy-

zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,

kowanej dla posiadaczy kart Aktywni 60plus, polegającej

4. wspieranie działań instytucji, osób fizycznych

na rekreacji w Wodnym Parku Tychy. Do każdego zakupionego

i organizacji pozarządowych służących

biletu wstępu oferowano „drugą godzinę gratis” – oferta była

rozwiązywaniu problemów narkotykowych;

ważna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Bilet

5. pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom,

z 10% zniżką oferowano w weekendy oraz dni powszednie

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym

w godzinach popołudniowych. W 2019 roku z „drugiej godziny

oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób,

gratis” skorzystało 8462 osób.

z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontraktu socjalnego.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA PROGRAM: 111 792 zł.
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POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2017–2020

Zadania zrealizowane w ramach programu:

Projekt dotyczył profilaktyki depresji i mieścił się w ramach

1. Prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób

zadań: „działania edukacyjno-informacyjne w zakresie pro-

Zadaniem programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w ramach

psychicznym” oraz „szkolenia w zakresie promocji zdrowia psy-

środowiska osób niewidomych i niedowidzących w Tychach.

chicznego”. Docelową grupę stanowili uczniowie szkół średnich
oraz nauczyciele.

3. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych i informacyjnych

form wsparcia socjalnego umożliwiającego
pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
▬ tworzenie warunków aktywności społecznej osób

mocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom

Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci.
2. Przestrzeń bez barier – działania aktywizujące na rzecz

rehabilitacji społecznej poprzez:
▬ zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych

z niepełnosprawnością intelektualną oraz

dotyczących niepełnosprawności, skierowanych do

Przeprowadzono 15 spotkań edukacyjnych dla młodzieży

społeczności lokalnej , w tym dzieci i młodzieży.

w zakresie profilaktyki depresji, radzenia sobie z trudnymi
emocjami,

4. Organizowanie lokalnych imprez integracyjnych

pogłębienia

samoświadomości

emocjonalnej

niepełnosprawnych jako podstawy integracji

o charakterze kulturalno-artystycznym i/lub sportowym oraz

w zakresie smutku. Przeprowadzono 15 spotkań edukacyj-

społecznej w tym umożliwienie uczestnictwa

promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami.

nych dla młodzieży (498 uczniów), które trwały po 2 godziny,

w dziedzinie sportu, kultury i rekreacji,

5. Prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji

a także 3 szkolenia dla nauczycieli i innych osób będą-

społecznej oraz Wielozadaniowego Ośrodka

cych w bezpośrednim kontakcie z osobami potrzebującymi

Integracji/Punktu Informacyjnego.

pomocy (94 uczestników) – każde po 2,5 godz. Miały one

▬ kształtowanie i rozwijanie świadomości
społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia
problemów osób niepełnosprawnych,
wspieranie różnorodnych form mieszkalnictwa

bującymi pomocy.

7. Prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji
zdrowotnej (działania, zajęcia usprawniające, edukacyjne,

▬ likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych
oraz transportowych w przestrzeni miejskiej,
▬ zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Cel programu

osób będących w bezpośrednim kontakcie z osobami potrze-

edukacyjno–integracyjno-rehabilitacyjnego.

dla osób niepełnosprawnych,

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz innych

6. Prowadzenie programu

▬ dostosowanie miejsca zamieszkania oraz

instruktażowe w stowarzyszeniach działających

Przeprowadzono również kampanię edukacyjną w zakresie pro-

w obszarze ochrony zdrowia, wpływające na ogólną

filaktyki depresji.

kondycję fizyczną i psychiczną beneficjentów).
Zrealizowano zadanie pn. „Pewnie wkraczamy w dorosłość”

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO DO ROKU 2022

– zorganizowano warsztaty profilaktyczno-edukacyjne skierowane do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
i sprzężeniami oraz ich rodzin w zakresie edukacji seksualnej.

to wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Program realizowany jest w oparciu o współpracę z podmiotami

Przeprowadzono 16 warsztatów dla dziewcząt, chłopców oraz

działającymi w mieście Tychy lub na jego rzecz oraz zgodnie

ich rodziców/prawnych opiekunów.

Łącznie programem objęto 1854 mieszkańców. Urząd Miasta

z kompetencjami w wielosektorowych obszarach szeroko rozu-

wydał na niego 116 980 zł.

mianej ochrony zdrowia psychicznego. Priorytetami MPOZP jest:

Z kolei zadanie pn. „Zanim będzie za późno „Trzynaście

zapewnienie warunków integracji społecznej i przeciwdziałanie

powodów” skierowane zostało do rodziców dzieci mających

wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi; uruchomie-

trudności z wyrażaniem emocji, radzenia sobie ze złością,

nie działań zmierzających do objęcia opieką medyczną osób

skłonnych do zachowań autoagresywnych czy zagrożonych

z

psychicz-

próbami samobójczymi. Przeprowadzono 12 warsztatów oraz

nymi wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych;

15 indywidualnych konsultacji. Materiały informacyjne zwią-

współpraca PZON z PUP w zakresie zdrowia psychicznego;

zane z projektem i problemem przekazano kuratorom sądowym

zapewnienie i rozszerzenie możliwości leczenia dla psychicznie

i pracownikom socjalnym.

zaburzeniami

somatycznymi

i

zaburzeniami

chorych, a także kształcenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi; podniesienie świadomości i zwiększenia
zasobów informacyjnych.

Cel i zadania programu
to profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa
dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

ŚRODKI WYDATKOWANE NA PROGRAM:
▬ 11 381,52 zł wydatkowano na projekt
związany z profilaktyką depresji,
▬ 4420 zł wydatkowano na projekt „Pewnie
wkraczamy w dorosłość”,
▬ 4500 zł wydatkowano na zadanie „Zanim będzie
za późno „Trzynaście powodów”.

Realizowano cel „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”
zapisany w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego
do roku 2022, wynikający z założeń Narodowego Programu
Zdrowia.
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PROGRAM ZAPOBIEGANIA CZYNNIKOM RYZYKA
RAKA SZYJKI MACICY SZCZEPIENIA PRZECIW HPV
DLA DZIEWCZĄT 12-LETNICH W MIEŚCIE TYCHY

Liczba wydanych orzeczeń
osoby powyżej 16. roku życia

2233

Zadaniem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdro-

▬ 200,00 zł – ponoszony był przez rodziców (opiekunów

5

wymi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego,

prawnych) dziecka, co stanowiło 11,7% ogółu kosztów,

Medycznych i Taryfikacji został skierowany do dziewczynek,
chłopców 12-letnich, prawnych opiekunów/rodziców dzieci.

RAZEM

w schemacie III dawkowym. Program zawiera ponadto konsultacje lekarskie, usługę pielęgniarską, edukację ukierunkowaną
w dniu szczepienia oraz kampanię informacyjno-edukacyjną.

Cel programu
to zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy wywołanych infekcją wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w populacji
mieszkanek Miasta Tychy w perspektywie wieloletniej.
W ramach programu zaszczepiono 175 dziewcząt trzema dawkami.
ŚRODKI WYDATKOWANE NA PROGRAM: 114 330 zł.

2599

zaopiniowany

przez

Agencję

Oceny

niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem

Opłata za wyżywienie dziecka obejmuje tzw. „wsad do kotła”

dysponuje 150 miejscami. W 2019 roku do placówki uczęszczało

i ponoszona jest w 100% przez jego rodziców/opiekunów.

2599

235 dzieci, z których najmłodsze miało 6 miesięcy, a najstar-

Dzieci z rodzin o szczególnie trudnych warunkach społecz-

Liczba złożonych odwołań

189

sze 3 lata i 8 miesięcy. Rotacja śródroczna wynikała z przejścia

no-finansowych otrzymują świadczenia z Miejskiego Ośrodka

Stosunek złożonych odwołań do liczby wydanych orzeczeń
(procent)

7,27

3-latków do przedszkoli oraz pojedynczych rezygnacji z innych

Pomocy Społecznej w Tychach pokrywającego ww. koszty.

Odwołania
Liczba wydanych orzeczeń w 2019 r.

powodów. Rekrutacja dzieci do żłobka, w oparciu o przyjęte
„Kryteria naboru do Żłobka Miejskiego w Tychach”, odbywa się
w maju na następny rok szkolny trwający od 1 września do 31

Zespół wydał 1391 legitymacji osoby niepełnosprawnej

sierpnia oraz w pozostałych miesiącach w roku, w miarę wystę-

oraz 619 kart parkingowych.

powania wolnych miejsc. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku
wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych w 2019 roku

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

obejmowała:
▬ miesięczną opłatę stałą w wysokości 200,00 zł
za pobyt dziecka wymiarze do 10 godzin dziennie,
▬ dzienną opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową)

kacji prawnej punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście

w wysokości 5,50 zł, opłatę dodatkową w wysokości

Tychy funkcjonują od 2016 roku. Zadanie to zostało zlecone

30,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka

miastu do realizacji jako zadanie z zakresu administracji rzą-

Medycznych i Taryfikacji. Skierowany do osób powyżej 65 r.ż.,
przewlekle chorych i/lub o niskich dochodach obejmował
szczepienia ochronne, edukację ukierunkowaną, usługę lekarską, pielęgniarską oraz spotkania edukacyjne (cztery spotkania

z podziałem na następujące punkty:
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
prowadzony przez:

fot. Magdalena Pytlarz

liczba udzielonych
porad prawnych

adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej
w Katowicach

712

Cel programu

radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach

740

organizację pozarządową Stowarzyszenie DOGMA
z Katowic

483

żej 65 r.ż. poprzez wprowadzenie programu profilaktycznych
szczepień przeciwko grypie, a co za tym idzie zapobieganie

wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.

dowej. W 2019 roku udzielono porad prawnych 2310 osobom,

w 2019 r.).

to poprawa stanu zdrowia mieszkańców Miasta Tychy powy-

występowaniu grypy i jej powikłań.

organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych z Lublina

198

Z programu skorzystało 1454 mieszkańców.

organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum
Corda z Nowego Sącza

177

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TYCHACH

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad
z następujących dziedzin prawa: rodzinnego, alimentacyjnego,

Wsparcie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych lub klubach dziecięcych na terenie miasta Tychy
Lp.

Wyszczególnienie

I.

Jakie programy realizowano na rzecz mieszkańców w 2019 r.

1.

Nazwa programu/obszar:

Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku niepublicznym lub klubie
dziecięcym na terenie Miasta Tychy

2.

W oparciu o jaką Uchwałę był realizowany
dany program:

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

3.

Krótki opis programu:

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
2019 r. do 31 grudnia 2019 r., 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.

4.

Cel programu:

Wsparcie rodziców będących na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i pomoc w powrocie
na rynek pracy.

5.

Liczba mieszkańców/podmiotów
korzystających z programu

Liczba dzieci objętych dotacją: 615

6.

Priorytetowe/najważniejsze zadania
realizowane w ramach programu

Zwiększenie liczby miejsc w tyskich żłobkach objętych dotacją

7.

Kwota środków przeznaczonych na program

Przeznaczonych środków: 2 935 800,00 zł
Przekazanych środków: 2 526 974,00 zł
Dotacja rozliczona: 2 525 896,56 zł

pracy, cywilnego, rzeczowego, spadkowego, ubezpieczeń spo-

Dane statystyczne

łecznych, administracyjnego, karnego, podatkowego oraz spraw
z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pomoc prawna

Liczba przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności

świadczona jest w pięciu punktach na terenie miasta. Środki

osoby przed 16. rokiem życia

366

osoby powyżej 16. roku życia

2496

RAZEM

2872

co stanowiło 98,3 % ogółu kosztów.

funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Żłobek

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edu-

Technologii

▬ 1510,60 zł – ponoszony przez Urząd Miasta,

przedszkolnym, tj. rok życia. W ramach opieki realizowane są

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy

PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH
SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE DLA OSÓB
POWYŻEJ 65 R.Ż. W MIEŚCIE TYCHY
Program

w 2019 roku (bez kosztów żywienia) wynosił 200 zł, z czego:

w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy

Edukacja dostosowana do odbiorców obejmuje trzy grupy osób
wymienione wcześniej. Szczepieniami obejmujemy dziewczynki

Przeciętny miesięczny koszt związany z pobytem dziecka w Żłobku

361

osoby powyżej 16 roku życia – orzeczenie o wskazaniach do ulg
i uprawnień wydanych na podstawie decyzji innych organów
orzeczniczych

Program zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

osoby przed 16. rokiem życia

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/

Informacje

nieodplatna-pomoc-prawna.
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POLITYKA SENIORALNA
Działania skierowane do tyskiego środowiska osób w wieku 60

KLUBU SENIOR+

w zaawansowanym wieku. Forma zajęć uwzględnia stopień

Klub Senior+ został utworzony w 2018 roku w ramach otrzy-

pie nie powodowały alienacji osób o obniżonych zdolnościach

manej dotacji celowej (Wieloletni Programu Senior Plus

poznawczych czy niezbyt dobrej sprawności fizycznej.

na lata 2015–2020 – moduł 1). Funkcjonuje w Tychach również

Wsparcie realizowane w ramach Filii Dziennego Domu Pomocy

w ramach otrzymanej dotacji celowej w 2019 roku (Wieloletni

Społecznej „WRZOS” Centrum Usług Społecznościowych to

sprawności poszczególnych uczestników, tak by spotkania w gru-

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dając możliwość

plus biorą swój początek między innymi w Strategii Rozwoju

integracji międzypokoleniowej. Dzięki wspólnym działaniom

Program Senior Plus na lata 2015–2020 – moduł II).

również zapewnienie możliwości spędzania wolnego czasu

Miasta Tychy 2020+, która jako główny kierunek działań wska-

przełamywane są stereotypy na temat osób starszych, zmienia

Swoją siedzibę ma w lokalu przy ul. Barona 30/428, a jego z filia

w godzinach popołudniowych. Bogata oferta zajęć zorganizo-

zuje aktywizację społeczną osób starszych oraz w Strategii

się też sposób myślenia o starości wśród dzieci i młodzieży.

znajduje się przy ul. Arkadowej 2 w Tychach. Prowadzony jest

wanych w ramach Klubu Seniora działającego przy CUS została

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tychy na lata

Osoby prowadzące zajęcia oraz uczestnicy dążą do tworzenia

przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej – podmiot wyło-

podzielona na poszczególne bloki tematyczne:

2014-2020, w której jako cel strategiczny wskazuje się zapobie-

więzi międzypokoleniowych i nawiązywania trwałych relacji.

niony w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą

▬

Program na rzecz aktywności osób starszych

Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom

Celem operacyjnym jest m.in. budowanie lokalnej sieci

zapobiegający wykluczeniu społecznemu – Klub

nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie im

wsparcia dla osób starszych i ich rodzin oraz podnoszenie kom-

Seniora

korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty

petencji cywilizacyjnych seniorów i wspierania przedsięwzięć

Od stycznia 2014 roku realizowany jest program

prozdrowotnej, obejmującej również usługi w zakresie aktywności

na rzecz kształtowania świadomości społecznej dotyczącej

na rzecz aktywności osób starszych, w ramach, którego

ruchowej, a także oferty edukacyjnej, rekreacyjnej i opiekuńczej,

procesu starzenia się. Wśród koniecznych do podjęcia działań

prowadzony jest Klub Seniora działający 5 dni w tygodniu.

w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

wskazuje się: prowadzenie sieci ośrodków wsparcia i powołanie

W Klubie można skorzystać z codziennej prasy, gier

W ramach działalności Klubu seniorom jest udostępniana infra-

centrów społecznościowych świadczących usługi społeczne,

sprawnościowych, a także spotkać się z rówieśnikami.

struktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu,

a także rozwój alternatywnych form pomocy dla osób starszych

Animowane są różne formy aktywności służące edukacji,

która aktywizuje ich i angażuje w działania samopomocowe

aktywizacji społecznej i spędzaniu czasu wolnego:

i na rzecz środowiska lokalnego. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

poprzez zapewnienie opieki stałej lub czasowej.

˗ spotkania i warsztaty tematyczne, m.in. zajęcia
W 2019 roku opracowany został dokument pod nazwą Program

rękodzieła, zajęcia dietetyczne, zajęcia taneczne,

Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020–2027.

treningi pamięci, lekcje j. angielskiego i wiele innych,

W jego tworzeniu brali udział przedstawiciele jednostek miasta
Tychy oraz przedstawiciele środowiska senioralnego. Dokument
zostanie uchwalony w 2020 roku.

ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ SENIORÓW:

▬

˗ spotkania grup pasjonatów: grupa malarska,

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

blok zajęć artystycznych – rękodzieło,
rysunek, malarstwo, haft, praca z gliną;

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ganie ekskluzji społecznej seniorów.

▬

blok aktywności fizycznej – nordic
wallking, ping pong, joga;

▬

blok żyjmy zdrowo – dieta, gimnastyka
ciała i umysłu, kosmetyka;

▬

blok żyjmy bezpiecznie – policja, ratownictwo,
prawnik, rzecznik konsumenta, ekologia;

▬

blok poznaję świat – ciekawe kraje,
ciekawe zjawiska, książki;

▬

blok ciekawi ludzie, ciekawe zawody – pisarze,
muzycy, podróżnicy, sportowy, aktorzy;

▬

blok moje pasje – komputer, film, sztuka, historia;

▬

muzykoterapia oraz kurs obsługi komputera i Internetu;

▬

kurs tańca towarzyskiego, fotografii, warsztaty aktorskie.

Centrum jest odpowiedzią na zagrożenia marginalizacji społecznej tyskich seniorów, którzy często z uwagi na wiek oraz

zespół muzyczny, grupa dziennikarska,
˗ spotkania integracyjne, wydarzenia okolicznościowe,

sprzężone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia są dyskryminowani w codziennym funkcjonowaniu. Wychodząc im

W ramach Klubu działa też grupa wolontariacka Bank Czasu.

naprzeciw, jednym z głównych zadań Filii Dziennego Domu

Działania podejmowane przez miasto Tychy na rzecz seniorów

jest poszerzenie dostępności i poprawy jakości usług społecz-

Pomocy Społecznej „WRZOS” Centrum Usług Społecznościowych
▬

Program edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjny

Od 2001 roku na terenie Miasta Tychy realizowany

zmierzają do realizacji założenia, że w odpowiednio stworzo-

nych, co umożliwi podejmowanie działań przeciwdziałających

jest program edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjny

nych warunkach „druga młodość” może być czasem dalszej

negatywnym zjawiskom zaniku więzi i wzrostowi poczucia izo-

w formie stacjonarnej lub wyjazdowej dla osób starszych,

edukacji i osobistego rozwoju. Wszystkie realizowane na rzecz

lacji. Prowadzone działania mają na celu zapewnienie większej

samotnych, a także niepełnosprawnych. Głównym jego

seniorów projekty są nakierowane na poprawę jakości ich życia,

dostępności do dziennych form wsparcia w postaci Dziennego

celem jest podtrzymywanie aktywności życiowej osób

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację

Domu Pomocy przy Centrum Usług Społecznościowych świad-

starszych, a także niepełnosprawnych, poprawa jakości

środowiska senioralnego.

czącego pomoc przeznaczoną dla osób niesamodzielnych,

życia seniorów, propagowanie idei aktywnej starości oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach

W 2019 roku we wskazanych projektach wzięło udział około

zapewniającego bezpieczne i godne spędzanie czasu wolnego

fot. Magdalena Borucka /Tyskie Towarzystwo Fotograficzne

oraz zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb, w tym także

980 osób.

ciepłych posiłków. Zespół pracowników podejmuje starania, aby

programu organizowane są między innymi: wyjazdy
integracyjne oraz zajęcia plenerowe na terenie ogródków

w oparciu o Indywidualny Program Wsparcia, przygotowany dla

działkowych, zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki

każdego z Uczestników, prowadzić czynności wspierające mające

zdrowia (np. prelekcje lekarza na temat zagadnień z zakresu

na celu poprawę funkcjonowania społecznego i przeciwdziałania

chorób wieku podeszłego). W ramach programu odbywają

negatywnym skutkom wykluczenia, których mogą doświad-

się również zajęcia komputerowe i rehabilitacyjne, zgodne

czać tyscy seniorzy. Oferta wsparcia świadczona przez Dzienny
Dom Pomocy przy CUS to również usługi aktywizacyjne w sfe-

z zainteresowaniami uczestników, jak i stanem ich zdrowia.

rze fizycznej, intelektualnej i społecznej. Prowadzone warsztaty
▬

Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych – 85 osób

są oparte o najnowszą wiedzę z zakresu zdrowego trybu życia

W Tychach funkcjonują trzy Ośrodki Wsparcia dla Osób

poprzez wykorzystanie m.in. metod pracy opartej na fitoterapii.

Starszych prowadzone przez tyskie organizacje pozarządowe,

Zajęcia grupowe obejmują natomiast motorykę oraz zaburzenia

które działają przy placówkach wsparcia dziennego dla
94
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funkcji ruchowych organizmu, co jest często spotykane u osób
RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019

fot. Magdalena Borucka /Tyskie Towarzystwo Fotograficzne

95

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485745

Realizowane działania są poszerzane w oparciu o współpracę

na realizację projektu Centrum Usług Społecznościowych został

z organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie na rzecz

pozyskany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu

seniorów i szkołami celem zapewniania wymiany doświad-

Społecznego.

REALIZACJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

czeń międzypokoleniowych, przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom oraz integracji młodzieży z seniorami. Zachęca się

Działania Miejskiej Biblioteki Publicznej na rzecz seniorów to

również do współpracy inne podmioty, których działalność jest

realizacja projektów: Tury Kultury, Do biblioteki po zdrowie,

spójna z potrzebami seniorów. Świadczone usługi są realizo-

Komentarz Kulturalny, 4K, Biblioteka z Pasją, kursy kompute-

Budżetu Partycypacyjnego:

wane z zachowaniem dbałości o poszanowanie podmiotowości

rowe, Sztuka X Muzy, Akademia Polskiego Filmu, różnego rodzaju

▬ uchwała Rady Miasta Tychy nr XLII/688/17 z dnia

i godności każdego z pensjonariuszy. Zapewniana jest możli-

warsztaty i spotkania okazjonalne (Babcia i Dziadek w Mediatece,

30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu

wość samodzielnego podejmowania decyzji i dokonywania

Kobieta w Mediatece, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych).

przeprowadzenia konsultacji

wyborów oraz aktywnego udziału w dostosowaniu przestrzeni

W ramach tych wydarzeń nawiązywania jest współpraca z Radą

społecznych z mieszkańcami na temat

i form wsparcia do konkretnych oczekiwań i potrzeb.

Seniorów i Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy

BudżetuPartycypacyjnego na 2019 r.,

Koszt:

Zamiejscowym Wydziale Krakowskiej Akademii im. Andrzeja

Ośrodki wsparcia i programy – 230 765 zł

Frycza Modrzewskiego. Ich promocja odbywa się poprzez new-

22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu

Klub Senior+ – wysokość otrzymanej dotacji – 72 000 zł, środki

slettery, informacje zamieszczone w prasie i w Internecie.

Roboczego ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz

własne: 108 000 zł

Spotkania i eventy przeznaczone dla do seniorów są omawiane

określenia zasad i trybu jego działania, określenia

podczas obrad Komisji Kultury Radnych Miasta Tychy.

harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego

W ramach Centrum utworzono trzy mieszkania chronione

▬ zarządzenie Prezydenta Miasta nr 0050/393/17 z dnia

na 2019 r., formularza zgłoszeniowego z propozycją

dla seniorów zamieszkujących obszar rewitalizacji o łącznej

Ponadto w Miejskiej Bibliotece Publicznej seniorzy mogą zdobyć

powierzchni 290,88 m . Całkowity koszt zadania zrealizowa-

wiedzę z zakresu obsługi komputera i poruszania się w świecie

nego w latach 2018–2019 wyniósł 4 983 213,49 zł. Użytkownicy

wirtualnym, zapisując się na kurs komputerowy Polska Cyfrowa

mieszkań objęci byli również wsparciem usług społecz-

Równych Szans (23 zajęcia, 157 odwiedzin).

2

1. Podstawy prawne działania tyskiego

nych zaplanowanych w przedmiotowym projekcie. Budżet

projektu do Budżetu Partycypacyjnego, Okręgów
Konsultacyjnych wraz z Punktami Konsultacyjnymi,
▬ zarządzenie Prezydenta Miasta nr 0050/287/18
z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie terminu
głosowania oraz wzoru karty do głosowania

Seniorzy są włączani w życie biblioteki i zapraszani m.in. do

w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r.

brania udziału w akcji „Babcie i Dziadkowie czytają dzieciom”.
Poza tym niektórzy z nich prezentują swój talent w ramach

fot. Magdalena Pytlarz

2. Harmonogram V edycji Budżetu Partycypacyjnego

organizowanych wystaw („Odbicia – lustra codzienności” Teresa
Komander, „Portrety w ołówku” Jolanta Sosna).

Zgłaszanie projektów

od 8 stycznia
do 19 lutego 2018 r.

Ocena formalna

od 20 lutego

i merytoryczna

do 30 kwietnia 2018 r.

Spotkania z mieszkańcami
Głosowanie
Ogłoszenie wyników

od 7 maja
od 29 czerwca 2018 r.
od 7 do 21
września 2018 r.
5 października 2018 r.

fot. Magdalena Pytlarz

3. Informacje o przebiegu Budżetu Partycypacyjnego
oraz realizacji projektów
W ramach piątej edycji Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy
złożyli 189 wniosków. Ostatecznie po etapie weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz po 26 spotkaniach z mieszkańcami
pod głosowanie poddano 114 projektów, z których mieszkańcy
fot. Magdalena Borucka /Tyskie Towarzystwo Fotograficzne

wybrali do realizacji 64. Frekwencja w głosowaniu wyniosła
15,03%. W wyniku braku możliwości rozdysponowania wszystkich środków po głosowaniu w budżecie miasta pozostały
środki finansowe, które zostały rozdysponowana na 3 dodatkowe zadania w nagrodę za najwyższą frekwencję. W budżecie
miasta znajdowało się 67 zadań na łączną kwotę 4 951 324 zł.

96
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LP.

TYTUŁ PROJEKTU

KWOTA
WYDZIELONA
W BUDŻECIE

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

STAN REALIZACJI

1.

Coolturalne jazdy Wilkowyjan – cykl
wycieczek kulturalno-edukacyjnych

30 000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

2.

Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

18 596 zł

MOSiR

Zadanie zrealizowane

TZUK

zadanie przeniesione do
realizacji na 2020 r. z uwagi
na trwającą procedurę
związaną z uzyskaniem
zgody na wycinkę drzewa

Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66

30 028 zł

4.

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia
ruchowe promujące zdrowy styl życia

16 500 zł

MOSiR

Zadanie zrealizowane

5.

Alternatywa na nudę, czyli warsztaty
aktywnego seniora

47 000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

Mąkołowiec, Koźlina pula środków finansowych: 156 475 zł
1.

Budowa boiska do siatkówki plażowej
oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni
placu zabaw przy ul. Gilów

106 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

2.

Festyn na Mąkołowcu

18 000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

3.

Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu

11 700 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

4.

Spotkania integracyjne dla seniorów

15 000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) pula środków finansowych: 204 473 zł

KWOTA
WYDZIELONA
W BUDŻECIE

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

STAN REALIZACJI

1.

Budowa oświetlenia boiska
przy ul. Jaroszowickiej

137 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

2.

Półkolonie letnie na JUW-e

27 000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

3.

Majówka – festyn na JUW-e

15 000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

Cielmice, Osiedle Ogrodnik pula środków finansowych: 130 727 zł
1.

Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz remont
urządzeń zabawowych na terenie ZSP nr 2
przy ul. Jedności

125 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

2.

Wymiana nawierzchni chodnika przy
ul. Cielmickiej

65 350 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

Glinka, Suble pula środków finansowych: 158 933 zł
1.

Remont i budowa chodników przy
ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej

70 000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

2.

100 wonnych bzów i jaśminów

11 000 zł

TZUK

Zadanie zrealizowane

3.

Budki dla ptaków w Parku Suble

4500 zł

TZUK

Zadanie zrealizowane

4.

Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej

30 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

Żwaków pula środków finansowych: 135 961 zł
1.

Montaż ławek, koszy i wiat przystankowych
na Żwakowie

74 000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Nowej i ul. Zgody

45 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

1.

Doposażenie placu zabaw oraz montaż
urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24

170 000 zł

MZBM

Zadanie zrealizowane

2.

2.

Kino letnie w Czułowie

12 000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

Stare Tychy pula środków finansowych: 166 837 zł

3.

Dzień Dziecka na Czułowie

12 000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

1.

Remont chodnika przy ul. Starokościelnej

120 837 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

4.

Mikołajki na Czułowie

10 000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

2.

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Hlonda

10 000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

3.

Festyn Starotyski

30 000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

4.

Starotyski Dzień Seniora

6000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

Wartogłowiec, Zwierzyniec (wschodnia) pula środków finansowych: 127 887 zł
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TYTUŁ PROJEKTU

Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele pula środków finansowych: 179 192 zł

Wilkowyje pula środków finansowych: 142 128 zł

3.

LP.

1.

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec

20 000 zł

ZSP nr 3

Zadanie zrealizowane

2.

Progi zwalniające na ul. Marzanny

65 000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

3.

Poprawiamy bezpieczeństwo – montaż luster
drogowych na skrzyżowaniu ul. Marzanny
i ul. Jaskrów

4.

Festyn rodzinny – integracja mieszkańców
w dzielnicy Wartogłowiec

5.

5000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

15 500 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

Montaż koszy na śmieci na ul. Stokrotek
i ul. Dziewanny

2800 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

6.

Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej

3000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

7.

Osiedlowy Dzień Seniora

6000 zł

MCK

8.

Wybrukowanie zatoki autobusowej na ul. Paproci

90 000 zł

MZUiM

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:33:15

Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W (część wschodnia) pula środków finansowych: 270 993 zł
1.

Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka
i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58

98 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

2.

Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110

115 000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

3.

Wymiana nawierzchni placu zabaw
przy ul. Dymarek

50 800 zł

IRI

Osiedle A pula środków finansowych: 183 748 zł
1.

Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a

63 748 zł

MZBM

Zadanie zrealizowane

Zadanie zrealizowane

2.

Zielony plac dla rodzin – zagospodarowanie
podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b

115 000 zł

MZBM

Zadanie zrealizowane

Zadanie zrealizowane

3.

Osiedlowy Dzień Seniora

5000 zł

MCK

Zadanie zrealizowane
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LP.

TYTUŁ PROJEKTU

KWOTA
WYDZIELONA
W BUDŻECIE

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

STAN REALIZACJI

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Bukowej 10-20

TYTUŁ PROJEKTU

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

STAN REALIZACJI

250 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

180 000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

Osiedla N, O pula środków finansowych: 267 730 zł

Osiedle B pula środków finansowych: 281 801 zł
1.

LP.

KWOTA
WYDZIELONA
W BUDŻECIE

268 000 zł

MZBM

Zadanie zrealizowane

1.

Remont boiska dla mieszkańców na terenie
Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21

Osiedle R pula środków finansowych: 185 316 zł

Osiedle Balbina pula środków finansowych: 140 073 zł

Bezpieczne przejście dla pieszych
przez ul. Stoczniowców 70

1.

Sportowe półkolonie na Balbinie

78 680 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

1.

2.

Chodniki dla pieszych – montaż słupków
drogowych

13 000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

Osiedla T, W (część zachodnia) pula środków finansowych: 240 355 zł

3.

Budowa stacji napraw rowerów przy placu zabaw

11 500 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

1.

Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22

60 000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

4.

Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje
na Balbinie

15 500 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

2.

Budowa skoczni do skoku w dal na terenie
Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1

65 300 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

5.

Aktywna mama – gimnastyka dla mam z dziećmi
na placu zabaw na os. Balbina

7854 zł

MOSiR

Zadanie zrealizowane

3.

Doposażenie placu zabaw pomiędzy
Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7

110 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

6.

Rodzinny rajd rowerowy Balbiny

7700 zł

MOSiR

Zadanie zrealizowane

Osiedla Z, Z1 pula środków finansowych: 208 500 zł

Osiedle C pula środków finansowych: 244 822 zł
1.
2.

Szkoła na sportowo – budowa bieżni i skoczni
na terenie SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4

144 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

Remont placu zabaw na terenie Przedszkola
nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

100 822 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

1.

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na
osiedlu Z

72 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

2.

Budowa chodnika do placów zabaw
przy SP nr 40

104 000 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

*dodatkowe zadania w nagrodę za najwyższą frekwencję.

Osiedla D, G pula środków finansowych: 289 833 zł
1.

Remont placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200

120 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

2.

Budowa placu zabaw pomiędzy blokami
przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42- 48

120 000 zł

MZBM

Zadanie zrealizowane

215 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

201 057 zł

MZBM

Zadanie zrealizowane

353 068 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Partycypacyjnego w mieście Tychy można znaleźć na stronie razemtychy.pl

Osiedle E pula środków finansowych: 215 853 zł
1.

Miejska Akademia Atletyki

Osiedla F, Zawiść pula środków finansowych: 203 202 zł
1.

Zadbajmy o nasze otoczenie – budowa placu
zabaw i miejsc parkingowych przy
ul. Fitelberga 15-29

fot. Magdalena Pytlarz

Osiedle H, Ł pula środków finansowych: 353 068 zł
1.

Budowa parkingu wraz z remontem drogi
wewnętrznej przy ul. Hańczy

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku pula środków finansowych: 256 901 zł
1.

SP nr 37 z technologią od pierwszaka do
seniora

230 000 zł

SP nr 37

Zadanie zrealizowane

2.

Montaż ławki solarnej na os. K
przy ul. Konecznego

20 000 zł

IRI

Zadanie zrealizowane

3.

Organizacja imprez integracyjnych dla
mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku

26 600 zł

MCK

Zadanie zrealizowane

254 980 zł

MZUiM

Zadanie zrealizowane

Osiedla M, U pula środków finansowych: 255 184 zł
1.

100

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego
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10 183 oferty pracy na wolne stanowiska pracy.
Liczba osób podejmujących pracę

1863

DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM
zarejestrowani
BUDŻETU MIASTA NABezrobotni
1 MIESZKAŃCA
W ZŁ

DANE STATYSTYCZNE
Liczba osób bezrobotnych według stanu na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 2019 roku
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Miasto Tychy

1730

1755

1691

1712

1653

1519

1458

1416

1314

1270

1203

Powiat bieruńsko-lędziński

600

578

572

583

561

515

517

512

469

441

441

Razem PUP

2330

2333

2263

2295

2214

2034

1975

1928

1783

1711

1644

2019

DROGI PUBLICZNE O TWARDEJ NAWIERZCHNI
(POWIATOWE I GMINNE) NA 100 KM2

INFOGRAFIKA 31

UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH
PONIŻEJ 25 ROKU ŻYCIA
w liczbie bezrobotnych ogółem

1245

2019
2018

W % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych:

8000

56,22%

WYDATKI

- kobiety

XII

7,15%

- pozostające bez pracy dłużej niż 1 rok

26,27%

1693

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

2%

5000

Oferty pracy

1245
448

8%
7,4%

2017

DOCHODY

- osoby poniżej 25 roku życia

7000

308 km

2017

W 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach wpłynęły

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

289,9 km

PRZYROST NATURALNY

7,15%

6000

Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2019 roku (wartości w %)

2017

2018

2019

2

8890

2019

2,6

2018

2,7
2017
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II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Miasto Tychy

2,7

2,8

2,7

2,7

2,6

2,4

2,3

2,3

2,1

2,0

1,9

2,0

Powiat bieruńsko-lędziński

2,3

2,2

2,2

2,2

2,1

2,0

2,0

2,0

1,8

1,7

1,7

1,7

BEZROBOCIE REJESTROWANE
STR 120

I

BEZROBOCIE REJESTROWANE
Liczba zaktywizowanych osób w ramach dostępnych środków

tys.

W sumie w 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach

INFOGRAFIKA 29

zarejestrowało się 4397 osób, w tym 2354 kobiety, natomiast

DANE STATYSTYCZNE

wyrejestrowanych zostało 4857 osób bezrobotnych, w tym 2627

4

cji zatrudnienia:

3,8%
3,4%

3
2,4

kobiet.

2

Najczęstsze powody wyrejestrowania z ewidencji osób

1

2,2

Program
2,7%
1,7

2,6%
1,7

2,0%
1,2

bezrobotnych:

1863
LICZBA OSÓB
PODEJMUJĄCYCH
PRACĘ

▬

podjęcia pracy – 2528 osób (1452 kobiety), co stanowi

1245

KOBIETY
56,22%

2015

▬
POZOSTAJĄCY BEZ PRACY
DŁUŻEJ NIŻ 1 ROK
26,27%

W % OGÓŁU BEZROBOTNYCH
ZAREJESTROWANYCH

OSOBY PONIŻEJ
25 ROKU ŻYCIA
7,5%

2017

2018

2019

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach środków

dobrowolna rezygnacja ze statusu

finansowych przeznaczonych na finansowanie programów

bezrobotnego 529 osób (342 kobiety),

dotyczących promocji zatrudnienia

co stanowi 10,9% ogółu wyrejestrowanych,
▬

▬

▬

▬
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2016

niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 1006 osób
(406 kobiet), co stanowi 20,7% ogółu wyrejestrowanych,

Szkolenia i studia podyplomowe

38

Prace interwencyjne

39

Staże

miejsca pracy – 317 osób (185 kobiet),
▬

rozpoczęcie szkolenia, stażu przygotowania

Limit środków na finansowanie programów dotyczących pro-

zawodowego, rozpoczęcie prac społecznie

mocji zatrudnienia: 4 872 800,00 zł, w tym:

użytecznych 206 osób (140 kobiet), co stanowi

▬

Fundusz Pracy – 1 059 963 zł,

4,2% ogółu wyrejestrowanych,

▬

Program „Aktywizacja osób bezrobotnych

153

Roboty publiczne

3

Prace społecznie użyteczne

7

Program Aktywizacja i Integracja

10

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

88

Refundacja wyposażenia stanowiska pracy

76

Dofinansowanie do zatrudnionego bezrobotnego 50+

16

Bony zatrudnieniowe

21
451

odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia

w wieku +30 zarejestrowanych w Powiatowym

SUMA

propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy

Urzędzie Pracy w Tychach” współfinansowany

pomocy, w tym PAI – 119 osób (48 kobiet),

ze środków EFS w ramach Regionalnego

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

co stanowi 2,5% ogółu wyrejestrowanych,

Programu Operacyjnego (RPO) – 1 739 163 zł,

nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego

liczba osób

0

52,1% ogółu wyrejestrowanych, w tym refundowane
BEZROBOTNI
ZAREJESTROWANI

102

przeznaczonych na finansowanie programów dotyczących promo-

▬

Program „Aktywizacja osób młodych pozostających

89 osób (57 kobiet), co stanowi 1,8%

bez pracy w mieście Tychy i powiecie bieruńsko-

ogółu wyrejestrowanych,

lędzińskim” współfinansowany ze środków EFS

inne przyczyny 380 osób – (182 kobiety),

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

co stanowi 7,8% ogółu wyrejestrowanych.

Edukacja Rozwój (POWER) – 2 073 674 zł.

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019

Limit środków dostępny na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – 1 900 000 zł.
Z możliwości udziału w kształceniu zawodowym finansowanym
przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ze środków z KFS skorzystało 1075 pracowników i pracodawców.
103
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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 31.12.2019 r.

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
▬

Zarejestrowano 8491 oświadczeń o powierzeniu
pracy cudzoziemcowi, z czego w przeważającej

▬

Wydano 1 zezwolenie na pracę sezonową

z tytułu zezwoleń
na pracę sezonową

cudzoziemca na terytorium Polski.
▬

Wydano 481 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.

dowa osób z zaburzeniami psychicznymi.

z tytułu oświadczeń
o powierzeniu
wykonywania pracy

dochody odprowadzone
do UM Tychy

195 zł

105 330 zł

wpływy odprowadzone do
wojewody

195 zł

105 330 zł

Razem:

390 zł

Ogółem:

210 660 zł
211 050 zł

DECYZJE I ODWOŁANIA
Liczba wydanych decyzji

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2022
Cel główny to 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 to aktywizacja zawo-

Rodzaj wpływów

większości dla obywateli Ukrainy.

PROGRAMY MIEJSKIE/POWIATOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TYCHACH W 2019 R.

Liczba odwołań

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.
Lp.

Zadanie

Wskaźniki

Realizacja

1.

Zamieszczanie przydatnych linków z adresami stron, na których znajdują się oferty pracy,
porady i informacje dla osób niepełnosprawnych.

Liczba udostępnionych informacji

57

2.

Realizacja poradnictwa zawodowego.

Liczba uczestników

30

3.

Organizowanie spotkań doradców zawodowych z rodzicami oraz uczniami gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych i z oddziałami integracyjnymi w celu zwiększenia
świadomości dotyczącej planowania kariery zawodowej zgodnie z potrzebami
rynku pracy.

Liczba przeprowadzonych spotkań

0

4.

Udzielanie wsparcia uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych
i z oddziałami integracyjnymi w wyborze zawodu zgodnie z predyspozycjami
i preferencjami zawodowymi.

Liczba uczniów objętych wsparciem

11

14
w tym
9 838

utrzymane w mocy

uchylone do ponownego
rozpatrzenia

uchylone
z jednoczesnym orzeczeniem

stwierdzone uchybienie
terminu do
wniesienia odwołania

6

0

1

7

liczba osób
objęta
wsparciem

45

Zakres wydawanych decyzji:
▬

uznanie za osobę bezrobotną

▬

utrata statusu osoby bezrobotnej

▬

odmowa przyznania

▬

utrata prawa do zasiłku

nienależnie pobranych

▬

rozłożenie na raty lub umorzenie

prawa do zasiłku

▬

utrata prawa do stypendium

świadczeń, zwrotu refundacji oraz

▬

przyznanie prawa do zasiłku

▬

utrata dodatku aktywizacyjnego

jednorazowo przyznanych środków

▬

przyznanie stypendium

▬

odmowa wpisu do ewidencji

▬

przyznanie dodatku

oświadczenia o powierzeniu

aktywizacyjnego

pracy cudzoziemcowi

Miasto Tychy

Powiat
bieruńsko-lędziński

104

148 100,00 zł

30 000,00 zł

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:33:15

Wydatki

Środki na podjęcie działalności
gospodarczej

66 880,00 zł

2

Refundacja kosztów wyposażenia
stanowiska pracy

66 496,92 zł

2

Organizacja staży zawodowych i prac
interwencyjnych

14 711,27 zł

3

0,00 zł

0

Refundacja kosztów wyposażenia
stanowiska pracy

3

1

liczba szkoleń
/ warsztatów

0

na bieżąco

Umożliwienie nabycia, podniesienia, uzupełnienia kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego.

6.

Liczba zaktywizowanych
osób

Formy wsparcia

liczba
działań

liczba działań
promujących
zatrudnienie

Świadczenie usługi pośrednictwa pracy.

REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w ramach środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Limit środków

5.

liczba
pracodawców,
do których
skierowano
współpracę

liczba osób
objętych
wsparciem

4

liczba porad

2

Liczba osób, które uzupełniły
lub nabyły kwalifikacje zawodowe
i /lub doświadczenie zawodowe

liczba osób
z zaburzeniami
psychicznymi
podejmujących
zatrudnienie
17
2

Liczba pozyskanych ofert pracy
dla osób niepełnosprawnych

304

Liczba osób niepełnosprawnych,
które podjęły pracę

98

Udział odpływu z bezrobocia osób
z niepełnosprawnością w stosunku
do ogółu osób wyrejestrowanych

8,1%

7.

Wspieranie przedsiębiorczości poprzez dostęp do informacji zawodowej oraz udzielenie
wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej.

Liczba osób objętych wsparciem

13

8.

Pomoc w finansowaniu zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.

Liczba osób objętych wsparciem

6
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PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY
URZĄD PRACY W TYCHACH W 2019 ROKU

Kierunek działań 2.3.: Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi otwartego rynku pracy przyjaznego osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz edukowanie pracodawców.

jak również zorganizowanie szkoleń z zakresu ergonomii pracy,
profilaktyki zdrowotnej, pracy z klientem, radzenia sobie
w sytuacjach stresowych.

Zadanie

Wskaźniki

1.

Aktualizacja strony internetowej PUP Tychy na temat zatrudniania osób
niepełnosprawnych.

2.

Zamieszczanie informacji o projektach i innych przedsięwzięciach
realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez jednostki
zewnętrzne.

Liczba udostępnionych informacji

Zapewnienie wsparcia finansowego w ramach posiadanych środków przy
organizacji nowych miejsc pracy u pracodawców.

Liczba osób, które podjęły pracę subsydiowaną

Realizacja

Program „Trafny Wybór” VII edycja programu planowania

na bieżąco

ogólnokształcącego

kariery edukacyjnej i zawodowej dla uczniów klas II liceum

an

ow

W programie wzięło udział 92 uczniów z następujących szkół:

▬

krzesła biurowe

▬

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem

▬

podnóżki

Integracyjnym im. C.K Norwida w Tychach,

▬

podkładki pod nadgarstek

III Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego,

▬

podkładki pod mysz i przed klawiaturę

IV liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól nr 1,

▬

lampki na biurko

yp

os

aż
en

ia

st

I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego,
ja

▬
▬

ac

18

Re
fu
nd

3.

LICZBA ZAKTYWIZOWANYCH OSÓB ▬ Liceum Ogólnokształcące im.
Powstańców Śląskich w Bieruniu.
W RAMACH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW
Kierunek działań 2.4.: Wspieranie zatrudnienia przejściowego, chronionego, spółdzielczości socjalnej i innych przedsięwzięć
w na finansowanie programów
Uczniowie uczestniczyli w praktykach realizowanych przez 37
z obszaru ekonomii społecznej.
dotyczących promocji zatrudnieni
pracodawców w 32 różnych zawodach.
Lp.
1.

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

Wskaźniki

200

Realizacja

Projekt Teraz MY – eliminowanie zdrowotnych czynników

153

150

Liczba spotkań. Liczba osób objętych wsparciem.

ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach

0

Projekt zakładał eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka
w88Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach poprzez doposaże-

100

PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA TYCHY DO ROKU 2023

50

76
nie stanowisk
pracy do potrzeb pracowników i pracodawcy,
38

Szkolenia:
▬

ergonomia i higiena pracy

▬

korygowanie wad postawy wynikających z wymuszonej,
niewygodnej pozycji ciała – z elementami warsztatu

▬

radzenie sobie ze stresem

▬

praca z klientem

Wartość projektu: 219 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 192 720,00 zł
Wnioskodawca: GMINA MIASTA TYCHY
Realizator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

39

W ramach kompleksowego wsparcia bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji w poszukiwaniu zatrudnienia
lub podejmo0
St

aż
e

waniu działalności gospodarczej PUP Tychy realizuje warsztaty „Jak szukać pracy”.

Zakup ergonomicznego sprzętu:

▬

w

25

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

pr
ka
is

Liczba udostępnianych informacji

ac

y

Lp.

W 2019 roku w ramach projektu zorganizowano warsztaty z poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy, przygotowania

3

7

10

21

INFOGRAFIKA 32 16

„Praca dla seniora” – program aktywizacji zawodowej seniorów

LICZBA ZAKTYWIZOWANYCH OSÓB W RAMACH
DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW

dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwania ofert, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty odbywały się od stycznia

Program ma na celu wyrównywanie szans osób i rodzin poprzez
pomoc seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Tychy w podejmowaniu aktywności zawodowej. Jest odpowiedzią na potrzeby

38

do grudnia 2019 roku i były wzbogacone o spotkania z psychologiem, który prowadził zajęcia w ramach współpracy partnerskiej

zgłoszone przez Tyską Radę Seniorów. W 2019 r. wsparciem PUP
Tychy zostało objętych 20 seniorów.

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE

PUP Tychy z KSSE Podstrefą Tyską.

39

Wyniki pomiaru rezultatu projektu:

PRACE INTERWENCYJNE

INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE
PRZEZ PUP TYCHY W 2019 ROKU

153

Lp.

1.
2.

3.

Rodzaj wskaźnika rezultatu

Sposób pomiaru wskaźnika rezultatu

Wartość
wskaźnika na
koniec 2019
roku

STAŻE

Promowanie kształcenia zawodowego, dostosowanego do

3

potrzeb rynku pracy

ROBOTY PUBLICZNE

Liczba osób uczestniczących w zajęciach z zakresu grupowej informacji
i porady zawodowej

lista obecności

Liczba osób, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu grupowej
informacji i porady zawodowej

liczba wydanych zaświadczeń

Liczba osób, u których nastąpił wzrost umiejętności aktywnego
poszukiwania pracy, motywacji do powrotu na rynek pracy, poznanie zasad
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

ankiety ewaluacyjne

37
32

32

Upowszechnianie informacji na temat sytuacji na rynku pracy

7

oraz zapotrzebowania na zawody oraz wsparcie uczniów

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

w wyborze zawodu zgodnie z predyspozycjami i preferencjami

10

zawodowymi. Zrealizowano 10 spotkań w szkołach dla uczniów
stojących przed wyborem kierunku dalszego kształcenia.

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

W sumie wsparciem objęto 228 uczniów.

88

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Tytuł „Lider równych szans 2019” dla PUP Tychy

76

Kolejne wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach
za wsparcie realizacji misji polegającej na zwiększaniu szans

REFUNDACJA WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

na zatrudnienie osób narażonych na wykluczenie z rynku pracy.

16

DOFINANSOWANIE DO ZATRUDNIONEGO BEZROBOTNEGO 50+
21

15 października nagrodę dla czterech szczególnie wyróżniających
się instytucji przyznała Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych
POLPROM z Warszawy. Honorowy Patronat nad wydarzeniem

BONY ZATRUDNIENIOWE

0
106
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50

objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
100

150

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019

200
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godzin. Przyznana liczba godzin dodatkowego wsparcia oraz

EDUKACJA

▬

Przedszkole nr 29 – „Stanowiska kreatywnego

zakres podejmowanych działań terapeutycznych rozpatrywane

rozwoju – inspirujący nauczyciel, twórczy

były u każdego dziecka indywidualnie, stosownie do potrzeb

przedszkolak” – 18 008,03 zł

i w uzgodnieniu z rodzicami, z zastrzeżeniem nie przekracza-

funkcjonujących w mieście Tychy:

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY I PUBLICZNE
PLACÓWKI OŚWIATOWE W TYCHACH

Wychowanie przedszkolne

W 2019 roku Miejskie Centrum Oświaty w imieniu miasta Tychy

Informacja nt. placówek oświatowych i żłobków

2017/2018 2018/2019 2019/2020

pozyskało dotację celową na wyposażenie publicznych i niepu-

Placówki wychowania
przedszkolnego

52

55

56

˗ w tym przedszkola

45

48

52

Miejsca w przedszkolach

5259

5485

3294

riałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 9857 uczniów z 29 szkół

Dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego

5013

5112

3248

(24 publicznych i 5 niepublicznych).

˗ w tym w przedszkolach

4789

4929

3111

nia 5 godzin tygodniowo dla jednego dziecka. W 2019 roku
realizowano również następujące zadania w ramach działań

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych:
▬

2017/2018 2018/2019 2019/2020

ćwiczeniowe dla klas I-VIII szkół podstawowych w wysokości

Szkoły podstawowe

29

28

29

˗ w tym specjalne

1

1

1

prowadzenie dokumentacji konsultowanych dzieci;
▬
▬

8497

9803

9248

Uczniowie szkół podstawowych
Szkoły ponadgimnazjalne:

16

technikum,

posiadający

8

8

˗ licea ogólnokształcące

9

8

8

zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchową w tym afazję,

˗ technika i ogólnokształcące
szkoły artystyczne

8

8

9

niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarko-

Szkoły policealne

słabe widzenie, niesłyszenie, słabe słyszenie, autyzm, w tym

4246

4377

11

9

8

▬
▬

w wysokości 218 400,00 zł, z czego wykorzystano 213 700,00
zł. Program „Za życiem” realizowany był przez powołany przez
Prezydenta Miasta Ośrodek Koordynacyjno-RehabilitacyjnoOpiekuńczy działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tychach.
W ramach realizacji kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” w 2019 roku:
- 143 dzieci urodzonych od 2011 r. do 2018 r., posiadających
prawomocną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, skorzystało z godzin dodatkowego wsparcia

Łącznie na dodatkowe wsparcie wykorzystano w 2019 roku 3570
fot. Magdalena Pytlarz
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włączenie do zestawu pomocy dydaktycznych pakietu

kontaktowanie rodziców ze specjalistami, nadzór

aplikacji edukacyjnych Corinth” – 17 343,00 zł
▬

zbieranie i upowszechnianie informacji

Szkoła Podstawowa nr 23 w ZSP nr 2 – „Weź
nie marudź, weź programuj” – 19 813,85 zł

▬

Szkoła Podstawowa nr 35 – „Z kodowaniem
za pan brat” – 19 959,27 zł

▬

włączanie się w akcje informacyjne dla rodziców

Szkoła Podstawowa nr 36 – „Inteligentne
obrazowanie 3D w edukacji” – 19 500,00 zł

▬

koordynowanie i stałe monitorowanie

Szkoła Podstawowa nr 37 – „Magiczna
sala interaktywna” – 20 000,00 zł

▬

Szkoła Podstawowa nr 40 – „Integracja sensoryczna
w nauczaniu języka obcego” – 18 336,81 zł

koordynowanie współpracy z Miejskim
Wojewódzkim w Tychach.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
▬

I Liceum Ogólnokształcące – „Laboratorium
Wiedzy Przyrodniczej” – 18 718,60 zł

„Tyskie Inicjatywy Oświatowe”

▬

Zgodnie z założeniami przyjętymi na rok 2019 środki z funduszu
„Tyskie Inicjatywy Oświatowe” zostały przeznaczone na realizację przez szkoły i przedszkola projektów „Uczenie się przez

IV Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 – „Eksploratorium
i multimedialny Edu-room” – 18 211,97 zł

▬

Zespół Szkół Specjalnych nr 8 – „Umysłu poruszanie
przez aktywne działanie” – 19 636,97 zł

działanie” opierających się na innowacyjnych metodach pracy
z dziećmi i młodzieżą, aktywizujących uczniów do twórczych

Na potrzeby zajęć z uczniami, realizowanych w ramach powyż-

działań i kreatywności (bazujących np. na neurodydaktyce,

szych projektów, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne oraz

tutoringu, kodowaniu itp.).

materiały na łączną kwotę 311 534,31 zł. Zakupiony sprzęt będzie

W wyniku konkursu przeprowadzonego w 2019 roku 17 placówek

wykorzystywany przy kontynuacji projektów w kolejnych latach.

otrzymało środki z funduszu TIO na realizację opracowanych
przez siebie projektów.

Ponadto ze środków funduszu „Tyskie Inicjatywy Oświatowe”
przeznaczono 19 375,99 zł na organizację konferencji inspirującej
– pierwszej w Tychach konferencji poświęconej neurodydaktyce

PRZEDSZKOLA:
▬

specjalistycznego (psychologa, terapeuty integracji sensorycznych, logopedy, rehabilitanta/fizjoterapeuty, surdopedagoga).

Szkoła Podstawowa nr 21 – „Podnoszenie efektywności
pracy z uczniami oraz atrakcyjności zajęć poprzez

koordynowanie korzystania z usług specjalistów,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Szpitalem

uczniom tyskich szkół na kwotę 37 935,93 zł.

pleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” otrzymano dotację

▬

w ramach programu „Za Życiem”,
▬

Szkoła Podstawowa nr 14 – „Geografia fajna

komputerowego” – 19 607,98 zł

działań związanych z udzielaniem pomocy

uczęszczający do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Na realizację w mieście Tychy w 2019 roku Programu kom-

▬

uczniów w nauce geografii z użyciem sprzętu

prowadzone w tyskich przedszkolach,

Łącznie w roku 2019 wsparcia udzielono 128 niepełnosprawnym

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

dzieci programować” – 14 827,54 zł

w tym dystrybuowanie ulotki wydanej przez Urząd

sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, jak również uczniowie

Nowa jakość lekcji” – 19 699,89 zł

wskazywanie jednostek udzielających

Miasta w Tychach w przedszkolach, żłobkach,

wanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami
4166

Szkoła Podstawowa nr 11 – „Uczymy

form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,

o usługach i świadczących je specjalistach –

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na:

7

▬

Naukowcy poznają świat” – 11 273,25 zł

jest – rozszerzenie możliwości poznawczych

nad realizacją godzin terapeutycznych,
▬

orzeczenie

˗ branżowe I stopnia

Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych

▬

uczęszczający do branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólbądź

Szkoła Podstawowa nr 10 – „TIK? Tak!

wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny

specjalistycznej pomocy dzieciom na terenie

nym na cele edukacyjne.

nokształcącego

▬

miasta i w województwie śląskim,

stanowi inną formą pomocy materialnej o charakterze socjalW roku szkolnym 2019/2020 pomocą objęci byli uczniowie

Szkoła Podstawowa nr 9 w ZSP nr 1 – „Mali

w 2019 roku skorzystało z tej możliwości 138 rodzin),

874 223,56 zł. Środki te wydano na zakup podręczników, mate-

programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”

do dużej wiedzy” – 20 000,00 zł

bieżące udzielanie wsparcia i specjalistycznej
informacji rodzicom w trakcie konsultacji (łącznie

Szkoła Podstawowa nr 3 – „Małymi krokami

▬

2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego
Szkoły

▬

powołanego przez Prezydenta Ośrodka wynikających z § 1 ust.
1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września

blicznych szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały

Wyprawka szkolna 2019

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Przedszkole nr 9 - „Przedszkolak główkuje,

i uatrakcyjnieniu procesu nauczania w oparciu o relacje, emocje i działanie.

bawi się, liczy i koduje” – 19 694,37 zł
▬

Przedszkole nr 10 - „Kodujemy już

Łącznie ze środków z funduszu „Tyskie Inicjatywy Oświatowe”

w przedszkolu” – 17 910,78 zł

wydatkowano w 2019 roku 331 918,30 zł.

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019
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Projekty edukacyjne realizowane ze środków zewnętrznych z upoważnienia Prezydenta w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez miasto Tychy:

Nazwa realizowanego w 2019 r.
przedsięwzięcia /projektu

Wartość nakładów
na realizację w 2019 r.

Opis przedsięwzięcia /projektu

FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Mieszane

3 256 207,02

1) Erasmus+ „Rozwijanie metod i strategii
w oparciu o kompetencje kluczowe i integracje wielorakie”
Szkoła Podstawowa nr 6
Ogółem, w tym:

68 426,58

a) udział Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji

68 426,58

2) Erasmus+ „Ślady Europy”
Szkoła Podstawowa Nr 36
Ogółem, w tym:
a) udział Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji

61 426,16

61 426,16

Ogółem, w tym:

108 961,40

a) udział Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji

108 961,40

4) Erasmus+ „Odkryjmy nasze korzenie, by kształtować naszą wspólną
przyszłość” Szkoła Podstawowa Nr 14

a) udział Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji

95 441,43

Ogółem, w tym:

44 515,17

a) udział Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji

44 515,17
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W 2019 r. odbyły się kursy metodyczne nauczycieli w Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Portugalii oraz na Malcie. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów
podróży, ubezpieczenia oraz szkolenia nauczycieli.
Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów, a także materiały promujące
projekt na konferencję miejską i usługi cateringowe w listopadzie 2019 r.

W ramach projektu zorganizowano wyjazdy projektowe do krajów partnerskich:
Turcja, Litwa i Rumunia. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów
podróży, ubezpieczenia, zakup prezentów dla partnerów projektu oraz wykonanie
banerów promujących projekt. Ze środków projektu zakupiono projektor i notebook.
Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.

95 441,43

5) „Dbamy o naszą planetę”
Szkoła Podstawowa nr 40

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:33:15

W ramach zadania w 2019 r. sfinansowano koszty ubezpieczeń i podróży nauczycieli
do Włoch, a także uczniów wraz opiekunami do Norwegii oraz spotkanie w Islandii –
praca nad raportem końcowym. W maju 2019 r. odbyła się konferencja
upowszechniająca rezultaty projektu, na którą zamówiono catering, wykonano
ulotki, wywołano zdjęcia oraz zakupiono dekoracje sali gimnastycznej. Pokryto
koszty wynagrodzeń zewnętrznych ekspertów prowadzących warsztaty podczas
konferencji. Projekt zakończony.

Ogółem, w tym:

17 994,41

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

17 994,41

7) Erasmus+ „Pełną parą w S.T.E.A.M.” Szkoła Podstawowa nr 18
Ogółem, w tym:

27 061,42

a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

27 061,42

8) „Szkoła nowych możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 11
Miejskie Centrum Oświaty
Ogółem, w tym:

61 887,83

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

52 604,65

b) udział budżetu państwa

3094,40

c) udział miasta

6188,78

W ramach projektu w 2019 r. zrealizowano wyjazd 3 uczniów oraz 3 nauczycieli
na Cypr. W maju 2019 odbyła się wizyta w Polsce uczestników z krajów partnerskich.
Środki z projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych na Cypr oraz do
Rumunii na wyjazd w październiku 2019 r., ubezpieczenie, zakup tabletu, materiałów
biurowych, wykonanie billboardów promujących projekt oraz lapbooków
niezbędnych do realizacji projektu. Zakupiono dysk zewnętrzny i pendrive’y oraz
sfinansowano wynagrodzenie dla księgowej projektu. Zakupiono bilety lotnicze dla
3 nauczycieli i 3 uczniów do Bułgarii celem odbycia 5 spotkań wyjazdowych w marcu
2020 r.

W ramach projektu w listopadzie 2019 r. zorganizowano wyjazd 4 nauczycieli do
Turcji w celu opracowania szczegółowego programu antyprzemocowego w szkołach
partnerskich w Turcji, Polsce, Grecji, Portugalii oraz Rumunii.
Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży nauczycieli.
Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021r.
W ramach projektu w październiku 2019 r. zorganizowano wyjazd 2 nauczyciel
i 8 uczniów do Belgii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów
podróży w tym: bilety lotnicze i kolejowe, koszty noclegów i ubezpieczenia,
kieszonkowe dla uczniów oraz zakup pamiątek. Planowany termin zakończenia
projektu to sierpień 2021 r.

W 2019 roku wydatki projektu zostały przeznaczone na wypłatę nadgodzin dla
nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia dla uczniów, zakupiono również tablice
multimedialne, laptopy, gry dydaktyczne, podręczniki oraz słowniki. W ramach projektu odbyła się również wycieczka do Muzeum Energetyki.

9) „Szkoła nowych szans – podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Ogółem, w tym:

17 973,81

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

15 277,34

b) udział budżetu państwa

3) Erasmus+ „Nowa szkoła, nowe wyzwanie”
Szkoła Podstawowa Nr 13

Ogółem, w tym:

W marcu 2019 r. odbył się wyjazd 6 uczniów oraz 4 nauczycieli do Hiszpanii,
natomiast w maju odbyło się spotkanie projektowe na Węgrzech, w którym
uczestniczyli m.in. dyrektor oraz koordynator projektu. Wydatki projektu
przeznaczono na zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych,
zakwaterowanie, wyżywienie uczestników projektów, zakupiono również odzież
oraz niezbędne rzeczy na wyjazd do Hiszpanii dla ucznia znajdującego się w trudnej
sytuacji materialnej. Zorganizowana została konferencja upowszechniająca
działania i efekty projektu. Zakupiono sprzęt (8 tabletów), pokryto koszty zadań
zleconych (księgowości, obsługi i administracji oraz zarządzania i szkolenia).
Projekt zakończony.

6) Erasmus+ „Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole!”
Szkoła Podstawowa nr 10

c) udział miasta

899,17

W 2019 roku środki z projektu zostały przeznaczone na wypłatę nadgodzin dla
nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów, zakupiono
również pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi. Planowany
termin zakończenia projektu to czerwiec 2020 r.

1797,30

10) Erasmus+ „Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności
fizycznej dla poprawy naszego życia” Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19
Ogółem, w tym:

12 442,00

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

12 442,00

Ze środków projektu zakupiono sprzęt sportowy oraz materiały promujące aktywność sportową. Projekt zakończony.

11) „Europejski survival zasada trzech” Szkoła Podstawowa nr 37
Ogółem, w tym:

12 202,91

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

12 202,91

12) „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans
edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich
przedszkolach”
Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi
Miejskie Centrum Oświaty
Ogółem, w tym:

302 367,16

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

257 012,00

b) udział miasta

45 355,08

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019

W 2019 roku zrealizowano wyjazd 2 uczniów oraz nauczyciela do Bułgarii oraz
Hiszpanii. Wydatki obejmowały m.in. przelot samolotem, przejazd autokarem, koszty
ubezpieczenia i diety. Projekt zakończony.

W ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne (dogoterapia, hipoterapia) oraz sfinansowano specjalistyczne szkolenia,
kursy i studia podyplomowe nauczycieli. Dodatkowo wydatkowano środki na wynagrodzenia koordynatora, specjalisty projektu oraz zakupiono sprzęt niezbędny do
realizacji zajęć, m.in. wieżę Panasonic, laptop, kolumny bąbelkowe, świetliste kolorowe kule, projektor aura z tarczami. Projekt zakończony.
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13) „Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka – staż zawodowy uczniów
Technikum nr 1 w Tychach" Zespół Szkół Nr 1
Ogółem, w tym:

163 025,17

a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego

153 716,42

b) udział budżetu państwa

9308,75

14) „Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0 - staż zawodowy
uczniów Technikum nr 1 w Tychach” Zespół Szkół Nr 1
Ogółem, w tym:

1620,07

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

1620,07

15) „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną
odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy”
Zespół Szkół Nr 2
Ogółem, w tym:

361 041,16

a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego

318 203,98

b) udział budżetu państwa

37 435,78

c) udział miasta

W pierwszym półroczu 2019 r. odbyły się praktyki zawodowe 16 uczniów w Bułgarii.
Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup odzieży ochronnej, 16 tabletów
i pendrive’ów niezbędnych do gromadzenia dokumentacji projektu, pokrycie kosztów
podróży, ubezpieczenie, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników praktyk.
Zakupiono również gabloty oraz wydrukowano plakaty i materiały promujące
projekt. Projekt zakończony w listopadzie 2019 roku, druga edycja projektu ruszyła
od września 2019 r.

Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych w celu
prowadzenia dokumentacji projektu. Projekt jest kontynuacją projektu o tej samej
nazwie, który zakończył się w listopadzie 2019 roku. Planowany termin zakończenia
drugiej edycji projektu to listopad 2020 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. odbyły się warsztaty dla 72 uczniów kształcących się
w zawodach takich jak technik organizacji reklamy, technik ekonomista oraz technik
handlowiec. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup zestawów
komputerowych, drukarek, skanerów, rzutników multimedialnych, kas fiskalnych,
wag, metkownic oraz pokrycie kosztów warsztatów dla uczestników projektu.
Zorganizowano szkolenia warsztatowe i letnie staże zawodowe. Sfinansowano
szkolenia dla rady pedagogicznej i studia podyplomowe. Planowany termin
zakończenia projektu to październik 2020 r.

5401,40

16) „Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem
na przyszłość” Zespół Szkół Nr 4
Ogółem, w tym:

528 450,28

a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego

498 275,77

b) udział budżetu państwa

30 174,51

17) „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4
w Tychach” Zespół Szkół Nr 4
Ogółem, w tym:

17 126,55

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

17 126,55

W 2019 r. w ramach projektu odbyły się 3 wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do
Włoch oraz Hiszpanii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup biletów
lotniczych, transfer na lotnisko, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz
na kieszonkowe dla uczestników projektu. Opłacono 2 kursy języka włoskiego i kurs
języka hiszpańskiego. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2020 r.

W 2019 r. zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt. Wydatki
projektu zostały przeznaczone na zakup szaf, gablot, wywołanie zdjęć, zakupiono
materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej
projektu. Projekt zakończony.

21) „Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli
Zespołu Szkół nr 7 w Tychach” Zespół Szkół nr 7
Ogółem, w tym:

178 602,50

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

178 602,50

22) „Unia Europejska dla każdego - głosowanie,
życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości”
I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego
Ogółem, w tym:

69 425,80

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

69 425,80

23) „Przedsiębiorcy na start!”
I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego

Ogółem, w tym:

69 905,08

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

69 905,08

24) „Szkoła w nowym wymiarze”
II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida
Ogółem, w tym:

11 252,70

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

11 252,70

25) „Szkolny znak jakości” Zespół Szkół Nr 1
Ogółem, w tym:

51 795,41

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

51 795,41

26) „Zachowaj spokój i bądź zielony” Zespół Szkół Nr 1
Ogółem, w tym:

69 581,43

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

69 581,43

18) „Europejska droga do sukcesu zawodowego” Zespół Szkół nr 6
Ogółem, w tym:

199 877,85

a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego

199 877,85

19) „Współtworzymy mobilną szkołę” Zespół Szkół nr 6
Ogółem, w tym:

79 767,12

a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego

79 767,12

20) „Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę
zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne”
Zespół Szkół nr 7
Ogółem, w tym:

624 035,62

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

624 035,62
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W ramach wydatków projektu opłacono kurs językowy 15 nauczycieli na Malcie.
Zakupiono bilety lotnicze. Zapłacono za kurs językowy, zakwaterowanie i wyżywienie
uczestników. Projekt zakończony.

W ramach projektu w maju 2019 r. odbył się wyjazd 7 uczniów i 2 nauczycieli do
Grecji. W listopadzie odbył się wyjazd 7 uczniów i 2 nauczycieli do Niemiec. Środki
projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, diety,
sfinansowano również wynagrodzenie koordynatora projektu oraz księgowej.
Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2020 r.

W ramach projektu w marcu 2019 r. odbyła się wizyta krótkoterminowa uczestników
projektu w Polsce, podczas której odbyły się m.in. wycieczki do Muzeum Śląskiego
w Katowicach, Muzeum Auschwitz-Birkenau, zwiedzono również Kopalnię Guido
w Zabrzu. We wrześniu 2019 r. 6 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w wymianie
młodzieży w Portugalii. W grudniu 2019 r. odbyło się na Litwie wyjazdowe spotkanie,
w którym uczestniczyło 5 uczniów i 2 nauczycieli. Środki projektu zostały
przeznaczone na zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zakup pamiątek
dla gości oraz wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej. Planowany termin
zakończenia projektu to sierpień 2020 r.

W 2019 r. odbył się wyjazd nauczyciela na Maltę. Środki projektu zostały
przeznaczone na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, zakup antyram, tablic
korkowych oraz materiałów biurowych. Sfinansowano też wynagrodzenie
koordynatora. Projekt zakończony.

W 2019 r. odbył się wyjazd nauczycieli do Włoch w celu odbycia kursu pn. „Italian
Language and Culture for Teachers and Learners”. Środki projektu zostały
przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów kursu. Planowany
termin zakończenia projektu to maj 2020 r.

W 2019 r. odbyła się wizyta robocza w Republice Północnej Macedonii, podczas
której odbyły się warsztaty z przedstawicielem Ministerstwa Środowiska. Środki
projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, zakup materiałów
promocyjnych i reklamowych niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin
zakończenia projektu to sierpień 2020 r.
fot. Magdalena Pytlarz

W ramach projektu opłacono pierwszy wyjazd na staż zagraniczny do Malagi
w Hiszpanii (16 uczniów i 2 opiekunów). Zakupiono także sprzęt do realizacji
projektu. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021 r.

W ramach projektu opłacono wyjazd 9 nauczycieli do Lünenburg w Niemczech w celu
obserwacji zajęć. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie kosztów kursów
językowych oraz kosztów podróży nauczycieli, zakupiono także laptop oraz materiały
biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to
lipiec 2021 r.
W ramach zadania w 2019 r. odbyły się staże 30 uczniów w Austrii oraz 20 uczniów
na Teneryfie pod opieką 6 nauczycieli. Wydatki projektu przeznaczono na pokrycie
kosztów podróży, ubezpieczenie, zakwaterowanie oraz kieszonkowe uczestników
wyjazdu. Zakupiono materiały niezbędne do realizacji projektu, sfinansowano
również wynagrodzenie koordynatora projektu oraz księgowej. Planowany termin
zakończenia projektu to wrzesień 2020 r.
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WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY I POWIATU W OBSZARZE OŚWIATY

REALIZACJA STRATEGII OŚWIATOWEJ
MIASTA TYCHY 2015–2020 W 2019 ROKU

▬

stażów lub praktyk zawodowych z możliwością

W 2019 roku były realizowane, a także kontynuowane zadania,

▬

kursów/szkoleń specjalistycznych;

które zostały wpisane w Strategię Oświatową Miasta Tychy 2015–

▬

kursów/szkoleń podnoszących kompetencje miękkie

2018/2019 do przedszkoli, szkół podstawowych

szkolnego. Nie przyznano stypendium szkolnego 3 uczniom

bądź kompetencje języka obcego zawodowego;

i szkół ponadpodstawowych:

ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

zbudowania sieci współpracy (partnerstw lokalnych

▬

z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD);

6. Wsparcie materialne na cele edukacyjne uczniów
w trudnej sytuacji materialnej; Stypendium szkolne
i zasiłek szkolny

wypłaty stypendiów stażowych;

2020 opracowaną przez powołany przez Prezydenta Miasta
Tychy w 2015 roku zespół ekspertów składający się z dyrektorów

▬

pracodawców oraz szkół zawodowych).

szkół i placówek oświatowych w Tychach oraz przedstawicieli
ówczesnego Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach (obecnie
Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach). Realizacja Strategii
Oświatowej Miasta Tychy w 2019 roku, w ramach założonych

1. Rekrutacja dzieci/uczniów na rok szkolny

8. ukierunkowanie oferty szkolnictwa
zawodowego na potrzeby rynku pracy,
9. optymalizacja procesów zarządzania oświatą.

W 2019 roku wydano 281 decyzji w sprawie stypendium

wykonanie w drodze zarządzenia Prezydenta zadania

Na podstawie pozytywnych decyzji i złożonych

ustawowego określenia terminów przeprowadzenia

przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających

postępowań rekrutacyjnych do prowadzonych przez

poniesienie wydatków na cele edukacyjne wypłacono

Miasto Tychy szkół podstawowych na rok szkolny

stypendia szkolne stanowiące refundację tych

2019/2020, w tym terminów składania dokumentów;

wydatków o wartości przedstawionej w tabeli.

celów operacyjnych, przedstawiała się następująco:
1. wspieranie innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznowychowawczej szkół i placówek oświatowych,
2. cyfryzacja procesów nauczania,

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

niepełnosprawnych i z dysfunkcjami rozwojowymi,
4. budowa i wdrożenie systemu preorientacji
zawodowej uczniów,

1.

oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
w tym w placówkach niepublicznych wybranych w procedurze konkursowej

31

3308

150

2.

pierwszych szkół podstawowych

24

1156

61

o przyznaniu uczniom z rodzin o niskim dochodzie

3.

czwartych szkoły podstawowej sportowej

1

45

2

stypendium szkolnego – wydano 281 decyzji,

4.

siódmych dwujęzycznych szkół podstawowych

3

89

4

5.

liceów ogólnokształcących

4

1038

36

Miejskie Centrum Oświaty z upoważnienia Prezydenta w 2019 r.
wydało decyzje administracyjne:
▬

5. aktywizacja współpracy rodziców ze
szkołami i placówkami oświatowymi,

▬

Liczba
uruchomionych grup
/oddziałów

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych /klas:

3. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci

o przyznaniu zasiłków szkolnych uczniom, którzy

Liczba placówek

Liczba
zrekrutowanych
dzieci /uczniów

Lp.

6. wspieranie talentów i promowanie sukcesów uczniów,

znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej ze względu

7. wzmocnienie pozytywnego wizerunku

na zdarzenie losowe – wydano 14 decyzji,

6.

techników

6

903

32

o przyznaniu pracodawcom młodocianych

7.

szkół branżowych I st., w tym specjalistycznych

5

300

14

kształcenia zawodowego:

▬

pracowników dofinansowania za wyszkolenie

a. W dniach 19-20 marca 2019 r. w budynku tyskiej „Mediateki”
odbyły się „Targi Edukacyjne”, podczas których wszystkie

i praktyczne przygotowanie uczniów kształcących
się w danym zawodzie – wydano 49 decyzji,

tyskie szkoły ponadpodstawowe miały możliwość
zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej uczniom

▬

z ewidencji – wydano 26 decyzji,

klas VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjów;
b. Prezydent Miasta Tychy przekazał wszystkim absolwentom

o wykreśleniu szkół niepublicznych

▬

tyskich szkół podstawowych i gimnazjów „Informator

o umorzeniu postępowania o wykreśleniu szkół
niepublicznych z ewidencji – wydano 4 decyzje,

o tyskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny

zmieniające wcześniej podjęte decyzje, a dotyczące

2019/2020” (ponad 2500 szt.) z informacjami o zawodach,

dodania nauczanego zawodu – wydano 3 decyzje.

w jakich kształcą, o terminach i zasadach rekrutacji;
c. 29 października 2019 r. podpisany został list intencyjny
miedzy KSSE i Miastem Tychy. Katowicka Specjalna Strefa

Prowadzenie postępowań administracyjnych
▬

wysokości z budżetu miasta Tychy na prowadzenie

w projekcie pn. „Śląskie. Zawodowcy” realizowanym

szkoły/przedszkola oraz dotacji wykorzystanej

wspólnie z Województwem Śląskim w ramach Regionalnego

niezgodnie z przeznaczeniem w poszczególnych

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

latach objętych postępowaniami:

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków

▬

Społecznego. Celem projektu w zakresie realizowanym

o postępowania zakończone wydaniem decyzji
administracyjnej – 4 postępowania,

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
▬

w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zaległości

przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

poprzez rozłożenie na raty zwrotu dotacji

jest wsparcie szkodnictwa zawodowego na terenie

pobranej w nadmiernej wysokości lub

wytypowanych powiatów. W ramach współpracy Uczestnicy

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem:

Projektu – uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Nr 5 im.
Kazimierza i Hanny Wejchertów oraz Zespołu Szkół Nr 6
Tychach zostali objęci wsparciem zgodnie z Regulaminem
uczestnictwa w projekcie ,,Śląskie. Zawodowcy” w zakresie:
▬

doradztwa edukacyjno-zawodowego mającego na celu
badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu

114
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˗ postępowania zakończone wydaniem decyzji
administracyjnej – 1 postępowanie,
˗ postępowania pozostawione bez
rozpatrzenia z uwagi na braki formalne
wniosku – 1 postępowanie.

▬

przeprowadzenie postępowań rekrutacyjnych do

Liczba i wartość wypłaconych w 2019 roku stypendiów szkolnych:

poszczególnych typów placówek oświatowych
wspomaganych systemem elektronicznym za
wyjątkiem klas czwartych sportowych.
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
za kształcenie nauczycieli przez uczelnie oraz ustalenia
specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które
przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku;
3. Ustalenie terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Tychy w roku szkolnym 2018/2019;
4. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów na stanowiska
dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
w tym powołanie komisji konkursowych oraz ostateczne
powierzenie stanowisk dyrektora po rozstrzygniętych

Łącznie wypłacono
w 2019 roku

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego oraz przeprowadzenie egzaminów na ww. awans

187

201 094,13 zł

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 2019 roku, na podstawie pozytywnych decyzji, 14 uczniom
wypłacono jednorazowe zasiłki szkolne w wysokości 620 zł.
Liczba i wartość wypłaconych w 2019 roku zasiłków szkolnych:

i rozstrzygnięto 12 konkursów na stanowiska dyrektorów
5. Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Kwota wypłaconych stypendiów

Źródło: Dane MCO

konkursach – w 2019 r. ogłoszono, przeprowadzono
szkół, przedszkoli i pozostałych placówek;

Liczba
uczniów

Łącznie wypłacono
w 2019 roku

Liczba
uczniów

Kwota zasiłków

14

8 680,00 zł

Źródło: Dane MCO

zawodowy – w 2019 r. powołano 44 komisje egzaminacyjne,
wynikiem pozytywnym zakończyły się 43 postępowania;
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▬

Stypendium Miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

▬

Stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”

Stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu” jest przyzna-

Stypendium Miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” jest jedną z form

wane uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe

wspierania przez miasto Tychy zainteresowań i uzdolnień

mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia

uczniów. Stypendium to wypłacane jest co miesiąc przez

w zawodzie. Stypendium wypłacane jest przez okres 10 mie-

okres 10 miesięcy najlepszym uczniom uczęszczającym do

sięcy w wysokości 500 zł na miesiąc.

szkół na terenie miasta Tychy. Stypendium przyznawane

W 2019 roku wypłacono stypendia „Lider zawodu”:

jest dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce

8. Dowóz dzieci i młodzieży do szkół
finansowany przez JST w 2019 roku:

Rodzaj
finansowania
dowozu

7. Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów:

Miejsce dowozu

Na terenie miasta Tychy, w tym do placówki:

˗ przyznane we wrześniu 2018 r. za osiągnięcia w roku

i znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,

szkolnym 2017/2018 dla 6 uczniów w kwocie 500

- Zespół Szkół Specjalnych nr 8: 16 uczniów

uzyskane w poprzednim roku szkolnym (2018/2019).

zł na miesiąc – w okresie od stycznia 2019 r. do

- Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 4: 1 uczeń

W 2019 roku wypłacono stypendium „Tyskie Orły”:

czerwca 2019 r., łącznie na kwotę 18 000 zł;

szkolnego 2018/2019 dla 32 uczniów w kwocie po

w roku szkolnym 2018/2019 dla 1 ucznia w kwocie

500,00 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2019

500,00 zł na miesiąc – w okresie od września 2019

roku do czerwca 2019 roku na kwotę 96 000,00 zł;

r. do grudnia 2019 r., łącznie na kwotę 12 000 zł.

˗ przyznane we wrześniu 2019 roku za osiągnięcia
naukowe i artystyczne dla 18 uczniów oraz w grudniu
2019 roku za osiągnięcia sportowe dla 11 uczniów – na
okres roku szkolnego 2019/2020 w kwocie po 500,00
zł miesięcznie – ogółem w okresie od września
2019 roku do grudnia 2019 roku wypłacono 29
uczniom stypendium - ich suma to 58 000,00 zł.
Łączna kwota wypłaconych w 2019 roku stypendiów pn. „Tyskie
Orły” wyniosła 154 000,00 zł.

- Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi: 5 dzieci

˗ przyznane we wrześniu 2019 r. za osiągnięcia uzyskane

Ogółem kwota wypłaconych stypendiów „Lider zawodu”
w 2019 roku wyniosła 20 000 zł.

- Niepubliczne przedszkole „Bajkolandia”: 3 dzieci
Zwrot kosztów dowozu dzieci /uczniów
niepełnosprawnych realizowanego przez rodziców własnym samochodem

˗ przyznane we wrześniu 2018 roku na okres roku

Liczba
dzieci
objętych
dowozem

fot. Magdalena Pytlarz

- TPP „Zaczarowany Ogród”: 1 dziecko
- Szkoła Podstawowa nr 37: 1 uczeń
- Szkoła Podstawowa nr 5 z OI: 9 uczniów
- Szkoła Podstawowa nr 1: 2 uczniów

57

- Szkoła Podstawowa nr 10: 1 uczeń
- Szkoła Podstawowa nr 14 z OD: 2 uczniów

wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019” do miejscowości czystych ekologicznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

- Szkoła Podstawowa nr 17: 1 uczeń

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyskano dofi-

- Szkoła Podstawowa nr 22 z OI: 1 uczeń

nansowanie do wyjazdów śródrocznych uczniów klas trzecich

- Szkoła Podstawowa nr 24 w ZSP4 : 2 uczniów

szkół podstawowych (tzw. „Zielone szkoły”).

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Okno”:
7 uczniów

śródrocznym brało udział 32 uczniów Szkoły Podstawowej nr

- Szkoła Podstawowa nr 35: 1 uczeń

11 im. Marii Curie-Skłodowskiej. Łącznie w 2019 roku uzyskano

W 2019 roku w okresie od 20 maja do 3 czerwca w wyjeździe

dofinansowanie WFOŚiGW w kwocie 6590,00 zł, w tym dla 27

- Szkoła Podstawowa nr 40: 4 uczniów

uczniów w kwocie po 170,00 zł oraz dla 5 uczniów w kwocie po

Poza granice miasta Tychy:
- Kraków: 1 uczeń
- SOSW Ziemięcice: 1 uczeń

400,00 zł.
3

Dowóz uczniów niepełnosprawnych przez firmę
przewozową na podstawie umowy z przewoźnikiem

9. Kierowanie do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

- SP Nasza Szkoła Katowice: 1 uczeń

fot. Magdalena Borucka /Tyskie Towarzystwo Fotograficzne

▬ Zielone szkoły
W ramach „Profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie

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 wycho-

Tychy, Katowice, Dąbrowa Górnicza, w tym:

wawczym, zwanym dalej „ośrodkiem”, kierowany jest do
50

dalej „ORE”, przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca

- Tychy: 43 uczniów

zamieszkania – starostę właściwego ze względu na miejsce

- Katowice: 6 uczniów

pobytu nieletniego. W 2019 roku na skutek wydanych postanowień Sądu Rejonowego w Tychach do Młodzieżowych Ośrodków

- Dąbrowa Górnicza: 1 uczeń

Ogółem liczba dzieci objętych dowozem w 2019 roku

ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, zwany

110

Wychowawczych skierowanych zostało 29 nieletnich, z czego 21
przebywa w wyznaczonych przez ORE placówkach.

Źródło: Dane MCO

116

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:33:15

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019

117

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485745

▬

SPORT I REKREACJA

Champions Hockey League 2018 (GKS Tychy w grupie

nowe boisko o sztucznej nawierzchni z trybunami,

C z drużynami z trzech innych krajów). Bramka

na którym rozgrywać można będzie mecze futbolu

hokeisty Michaela Cichy została uznana przez

amerykańskiego, a także prowadzić treningi piłki nożnej,

obserwatorów rozgrywek za najładniejszy gol CHL.

PROGRAMU ROZWOJU SPORTU MIASTA
TYCHY NA LATA 2016–2020

▬

doposażenie istniejących obiektów w specjalistyczny

Od 23 maja do 15 czerwca 2019 r. Tychy były jednym z 6 pol-

sprzęt dedykowany określonym dyscyplinom sportowym,

sportowców i działaczy na rzecz sportu w mieście”. MOSiR Tychy

skich miast gospodarzy Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska

a także dostosowywanie obiektów do potrzeb osób

wspólnie z lokalną gazetą „Twoje Tychy” co roku organizuje kon-

2019. Oprócz Tychów funkcję tę pełniły: Bielsko-Biała, Gdynia,

niepełnosprawnych – te zadania są realizowane

kurs na najpopularniejszego sportowca w różnych kategoriach

Lublin, Łódź, Bydgoszcz. W procesie przygotowania do tego

na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych

W 2016 roku został przyjęty uchwałą Rady Miasta Tychy do reali-

wiekowych (od 2019 roku pojawiła się także kategoria „najpopu-

wydarzenia sportowego realizowane były także spotkania

MOSiR Tychy, a także w ramach finansowania programów

zacji Program rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2016–2020.

larniejszego trenera sportowego”).

z przedstawicielami ogólnopolskich i międzynarodowych orga-

dotacyjnych na rzecz rozwoju sportu w Tychach.

Opisano w nim rolę sportu we współczesnej gospodarce, Tychy
jako atrakcyjne miasto dla rozwoju sportu, dokonano ana-

nizacji sportowych. W Mistrzostwach Świata U-20 wzięły udział
W ramach celu „aktywne wspieranie sportu wyczynowego”

reprezentacje z 24 krajów. Mecz otwarcia i finał odbyły się

Ważnym zadaniem dla ogółu mieszkańców zainteresowanych

lizy SWOT na potrzeby opracowania tego dokumentu, a także

w Tychach utrzymuje się dotychczasowe i powołuje się nowe

w Łodzi. W Tychach rozegrano 8 meczów piłkarskich, w tym pół-

aktywnością sportową i rekreacyjną jest utrzymanie i rozbu-

wskazano cele i zadania do realizacji programu rozwoju sportu

klasy sportowe. Istniejące klasy sportowe funkcjonowały i dalej

finał. Zagrali przedstawiciele z krajów takich jak: Katar, Nigeria,

dowa dróg rowerowych, szlaków do biegania, parków rolkowych

Ukraina, USA, Korea, Argentyna, Południowa Afryka.

itp. To zadanie również jest realizowane na bieżąco poprzez

w Tychach. W związku z zapisanymi w tym dokumencie celami

są prowadzone m.in. w szkołach podstawowych na terenie mia-

ustalono terminy ich realizacji, kryteria wartościowe i ilościowe

sta Tychy (np. w SP 35, SP 36 i innych). W 2017 roku Akademia

dla mierzenia poziomu ich realizacji, wartości międzyokresowe

Piłki Nożnej GKS Tychy, która co roku otrzymuje dotację celową

oraz kluczowe uwarunkowania sukcesu (tzw. zadania konieczne).

na rozwój sportu (w ramach swojej działalności), uruchomiła

W końcowej części opracowania (Programu) pokazano model

Szkołę Mistrzostwa Sportowego . We wrześniu 2019 roku spółka

zarządzania sportem w Tychach i rolę poszczególnych podmio-

Tyski Sport S.A. uruchomiła klasy sportowe w Zespole Szkół nr 1

Zakładany termin realizacji celu strategicznego „rozwój infra-

W latach 2016–2018 powstały ścieżki rowerowe w pasach drogo-

tów rynku usług sportowych w mieście Tychy.

w Tychach pod swoim patronatem. Działania te sprzyjają reali-

struktury sportowo-rekreacyjnej” to koniec 2020 roku. Cel

wych ulic: Niepodległości, Orzeszkowej, Żorskiej, Armii Krajowej,

CEL – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
SPORTOWO-REKREACYJNEJ

kolejne inwestycje w rozbudowę i utrzymanie ścieżek rowerowych czy też modernizację parków spacerowych i doposażenie
ich w miejsca aktywności ruchowej. Długość ścieżek rowerowych w Tychach utrzymywanych przez MZUiM wynosi 50 km.

Szczególną rolę w tym zestawieniu zajmuje MOSiR Tychy,

zacji celu szczegółowego „wzrost liczby osób prowadzących

szczegółowy „oddanie do użytku parku wodnego” został zre-

Dmowskiego,

który jest m.in. administratorem największej liczby obiektów

zajęcia szkoleniowe i trenerskie na terenie miasta Tychy o 20%

alizowany w maju 2018 roku. Park Wodny Tychy pełni funkcje

Obywatelskiej (w sumie ponad 10 km nowych ścieżek o łącznej

sportowych (otwartych jak i zamkniętych), organizatorem wielu

w porównaniu do wielkości tej z 2015 roku”, przy czym pomiar

rekreacyjne dla mieszkańców i odwiedzających. W obiekcie

wartości inwestycji 8 mln zł). W 2019 roku realizowano inwe-

kluczowych rozgrywek sportowych dedykowanych mieszkańcom,

stopnia realizacji tego celu nastąpić może po zakończeniu 2020

realizowane są także zajęcia sportowe dla uczniów tyskich

stycje na ulicach Oświęcimskiej, Beskidzkiej, Grota-Roweckiego,

szkół i zawody sportowe.

Przemysłowej i Metalowej.

Piłsudskiego,

Wieniawskiego,

Wyszyńskiego,

beneficjentem i organem kontrolującym wydatkowanie środków

roku. Należy dodać również, że prowadzone są działania na rzecz

publicznych (miejskich) na celowe dotacje sportowe, organiza-

umożliwienia kontaktu mieszkańcom z osobami zaangażowa-

torem konkursów i nagród propagujących sport w mieście Tychy.

nymi profesjonalnie w sport lub jego rozwój w mieście Tychy (cel

Kolejny cel szczegółowy zapisany w Programie to „oddanie

Kolejny cel szczegółowy zapisany w Programie to „zwiększe-

CELE

zapisany w Programie jako tzw. „program ambasadorów miasta

do użytku nowej areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem

nie wydatków na utrzymanie i remonty istniejących obiektów

Tychy w oparciu o znane postacie sportu”). Projekty prowa-

obok Stadionu Miejskiego”. Jego realizację zaplanowano

sportowych do poziomu odpowiadającego ich eksploata-

dzone przez Tyską Galerię Sportu – oddział Muzeum Miejskiego

na koniec 2019 roku. Jednak stało się to niemożliwe ze względu

cji przez uczestników zajęć sportowych”. Określono dla jego

w Tychach można zakwalifikować do tego zadania.

na opóźnione procedury przetargowe. Ponadto nie urucho-

realizacji następujące zadania:

nych o 30% w porównaniu do 2015 r.” można ocenić w wyniku

Następny cel szczegółowy w ramach aktywnego wspierania

obiektu sportowego.

analizy porównawczej struktury finansowania dyscyplin stra-

sportu wyczynowego to „przyciąganie i organizacja co najmniej

Do końca 2020 roku zaplanowano w Programie osiągnięcie

tegicznych, dokonując zestawienia finansowego zakończonego

5 imprez sportowych o randze międzynarodowej w ciągu roku”.

celu szczegółowego „budowa kilku mniejszych obiektów spor-

na utrzymanie i remonty obiektów sportowych

roku 2020 do roku 2015. Na koniec 2016 roku zostały wybrane

Dla realizacji tego celu szczegółowego wyznaczono zadania:

towych i modernizacja (doposażenie) istniejących”. W ramach

do tempa wzrostu popularności sportu.

Cel szczegółowy „Wzrost wielkości zaangażowania kapitału
prywatnego w finansowanie sportu w dyscyplinach strategicz-

dyscypliny strategiczne: piłka nożna, hokej na lodzie, koszy-

miono jeszcze struktur organizacyjnych do komercjalizacji tego

▬

kówka, siatkówka. Natomiast pełna ocena tego parametru może
nastąpić w 2021 roku.

▬

uruchomienie systemu i budżetu promocyjnego

tego celu wyznaczono zadania:

▬

do końca 2020 roku podniesienie
o 20% wydatków na remonty,

▬

wyrównanie tempa wzrostu wydatków

Pomiar realizacji tego celu może nastąpić po 2020 roku. Jednak

na rzecz wielkich wydarzeń sportowych,

▬

budowa mariny żeglarskiej na O.W. „Paprocany”,

obserwacja wydatków z budżetu miasta Tychy na oznaczone

realizacja przedsięwzięć sportowych wspólnie

▬

budowa mariny kajakowej nad Jeziorem Paprocańskim,

w tym celu zadania jest realizowana na bieżąco. Łączna kwota

z innymi miastami i/lub z AWF Katowice.

▬

budowa obiektu do nauki gry w golfa (typu Driving

wydatków na remonty obiektów sportowych w latach 2016–

Kolejnym celem szczegółowym jest „Awans co najmniej o jedną

Od 2016 roku administracja miasta Tychy wydała bezpośrednio

Range) – zadanie zrealizowane (członkowie Tyskiego

klasę rozgrywkową klubów z dyscyplin strategicznych lub

2018 i plan na 2019 wynosi 7 707 010,69 zł (natomiast kwota

na promocję miasta z wykorzystaniem wydarzeń sportowych

Klubu Golfowego mogą przez cały sezon korzystać

podlegająca rozliczeniu MOSiR Tychy – 1 028 824,96 zł). Środki

co najmniej utrzymanie aktualnego poziomu sportowego”. Do

łącznie 1 146 917,44 zł. Kwota ta była przeznaczona na promocję

z treningowego obiektu Driving Range przy ul.

te są głównie przeznaczone na remonty obiektów sportowych

końca 2018 roku kluby sportowe (w ramach dyscyplin strate-

miasta i wsparcie czterech międzynarodowych i ogólnopol-

Sikorskiego 20 w Tychach - za aqua parkiem). Obiekt ten

znajdujących się w zasobach szkół na terenie miasta Tychy,

gicznych) występujące w swoich rozgrywkach utrzymały poziom

skich wydarzeń sportowych:

rozgrywek z 2016 roku. Ponadto dla utrzymania i poprawy

▬

UEFA EURO U21 (Tychy i 5 innych miast w Polsce),

poziomu sportowego zawodników, a także pobudzenia zain-

▬

Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie U-20

teresowania

sportem

wśród

mieszkańców,

popularyzacji

sukcesów sportowych zawodników klubów sportowych z miasta
Tychy, administracja miasta realizuje zadanie „kontynuacja systemu motywacyjnego (system nagród) dla wyróżniających się
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▬

▬

jest wyposażony w dziesięć stanowisk do wybijania piłek,

jak i Stadionu Zimowego, publicznego boiska sportowego.

doposażenie obiektów typu „Orlik” w zadaszenie

Natomiast kwota na rozbudowę innej infrastruktury sporto-

pneumatyczne, trybuny – zadanie nie jest realizowane

wej w latach 2016–2019 (w tym stadionu lekkoatletycznego) to

Dywizji 1B (Polska i 5 innych państw),

z uwagi na brak celowych środków finansowych.

34 127 476,93 zł. Należy zaznaczyć, iż wydatki w tych pozycjach

Pucharu Polski w hokeju na lodzie 2018

Zadanie to realizuje z własnych środków Akademia

kosztowych z roku na rok są wyższe, co jest zgodne z założe-

(GKS Tychy i trzy inne drużyny),

Piłki Nożnej GKS Tychy, która buduje taki obiekt.

niami Programu rozwoju sportu.

Na potrzeby klubów sportowych budowane jest
RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019
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CEL – PROMOCJA I WSPIERANIE FORM
AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I REKREACYJNEJ

Zadania te są realizowane m.in. poprzez aktywizację organizacji non-profit w zakresie większego zaangażowania w tworzenie
programów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców mia-

Zakładany termin realizacji celu strategicznego „promocja

sta Tychy. Jak wspomniano MOSiR Tychy co roku ogłasza nabór

i wspieranie form aktywności ruchowej i rekreacji” to koniec

i rozpatruje celowe projekty dotacyjne. W kolejnym roku od

2020 roku. Jednak w Programie zaplanowano osiągnięcie celów

otrzymania dotacji zadania i koszty każdego z tych projektów

szczegółowych w tzw. międzyokresach.

są monitorowane. Stwarza to okazję do utrzymywania stałego
kontaktu administracji miasta Tychy z organizacjami non-profit

Pierwszy cel szczegółowy dla realizacji celu głównego to

zainteresowanymi rozwojem sportu w mieście.

„wzrost zainteresowania sportem dzieci i młodzieży wśród
członków istniejących klubów sportowych o 20% w porów-

Ponadto niemal każda aktywność administracji miasta Tychy

naniu do 2015 r.”. Został on osiągnięty. Liczba ćwiczących

skierowana na promocję sportu w mieście jest nagłaśniana

w klubach sportowych dzieci wzrosła z liczby 2702 (2014 rok)

w mediach lokalnych (prasa, radio, telewizja, lokalne portale

do liczby 3280 w 2016 roku. Najpopularniejsza dyscyplina

internetowe), a także w mediach społecznościowych, np. na

sportowa w Polsce i w Tychach – piłka nożna jest najmocniej

Facebooku i na witrynach internetowych Urzędu Miasta Tychy,

wspierana przez administrację miasta Tychy celowymi dota-

MOSiR Tychy, Tyskiego Sportu S.A.

cjami na rozwój sportu. W 2017 roku 28 podmiotów złożyło 46

BUDŻET PROMOCYJNY NA RZECZ WIELKICH
WYDARZEŃ SPORTOWYCH W TYCHACH
Lp.
1.

Wydarzenie
UEFA EURO
U21

Data

Miejsce

Kwota

16-27.06.
2017

6 miast
gospodarzy
(w tym stadion
Tychy)

261 511,06

MŚ U-20
Dywizji 1B

8-14.12.
2018

Stadion Zimowy
w Tychach

89 406,38

3.

Puchar Polski
w hokeju na
lodzie 2018

27-28.12.
2018

Stadion Zimowy
w Tychach

246 000,00

4.

Champions
Hockey League
2018

30 VIII 2018
do 5 lutego
2019

4 miasta (Tychy,
Bolzano, Helsinki,
Skefelltea)

550 000,00

2.

RAZEM

piłki ręcznej dziewcząt

wniosków/projektów o dofinansowanie na rzecz rozwoju sportu

W „Programie rozwoju sportu” zapisano, iż czynnikiem suk-

W 2019 roku MOSiR Tychy zorganizował 55

cesu realizacji zadań i osiągnięcia celów strategicznych może

roku 31 podmiotów złożyło 51 wniosków/projektów o dofinan-

być utworzenie „klubu rozwoju sportu” w mieście na rzecz

imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
piłki
piłki ręcznej
ręcznejdziewcząt
dziewcząt
piłki ręcznej dziewcząt

sowanie na rzecz rozwoju sportu (w tym 14 wniosków dotyczyło

doradztwa i koordynacji działań w zakresie realizacji nowych

dzież i dorośli)
oraz
kibicowało
około
piłki ręcznej
dziewcząt
siatkówki
dziewcząt i3400
chłopców osób.

piłki nożnej). Można zatem zauważyć, że z roku na rok rośnie

i cyklicznych imprez masowych dla mieszkańców. Klub nie

Jednocześnie MOSiR Tychy był współorgani-

zainteresowanie aktywnością ruchową i rekreacyjną wśród

powstał w takiej formie, jednak funkcjonuje w mieście Rada

lekkoatletyki
lekkoatletyki
zatorem 25 imprez sportowo-rekreacyjnych,
lekkoatletyki

mieszkańców, a także wzrasta kwota przeznaczana na te dota-

Sportu, która pełni rolę doradczą dla administracji miasta

w których brało udział około 9600 osób (dzieci,

Tychy w zakresie rozwoju sportu w mieście.

pływania
zapasów
młodzież i lekkoatletyki
dorośli) oraz kibicowało
około 5800

w 2018 na projekty realizowane w 2019 roku). Najwięcej podmio-

w których uczestniczyło 5180 osób (dzieci, mło-

tów (klubów sportowych) reprezentuje dyscyplinę piłka nożna.

Wzrost zainteresowania sportem w latach 2016–2020 poprzez

stępnił 11 jednostkom budżetowym, szkołom

podejmowane i opisane aktywności ze strony administra-

hokeja na lodzie
piłki ręcznej dziewcząt
siatkówki dziewcząt
i chłopców
oraz stowarzyszeniom
swoje
zaplecze
tech-

rosnącą liczbę dzieci aktywnie uprawiających sport. W ramach

cji miasta Tychy przejawia się coraz większą liczbą masowych

niczne do przeprowadzenia imprez (namioty,

tych projektów proponowane są także pozalekcyjne zajęcia

imprez sportowych organizowanych na terenie miasta, a także

nagłośnienie, brama dmuchana, stoły i krzesła).

sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców miasta.

rosnącą liczbą uczestników. Do najpopularniejszych wydarzeń

Prowadzono zajęcia sportowe w sekcjach:

MOSiR Tychy regularnie udostępnia obiekty sportowe dla
klubów i stowarzyszeń (w poprzednich latach za 1 zł + VAT, a od

▬

Perłę Paprocan – bieg, w którym zawodnicy
przebiegają wytyczoną pętlę o długości 7 km dookoła
tyskiego Jeziora Paprocańskiego – maksymalnie

Kolejnym celem szczegółowym, jaki zapisano w Programie, jest

mogą pokonać dystans 7 km lub jego wielokrotność,

„wzrost zainteresowania sportem masowym w mieście Tychy
wśród mieszkańców o 20%”. W ramach tego postulatu wyzna▬

▬

lekkoatletyki

pływania

▬ piłki ręcznej
dziewcząt

lekkoatletyki

pływania
pływania
pływania

i chłopców

2019

100 000,00

2.

Zespół Szkół Specjalnych nr 8
przy ul. Edukacji – remont boiska

2019

200 000,00

3.

ZS 5 przy ul. Edukacji – remont
pomieszczeń zaplecza sali
gimnastycznej

2019

113 000,00

4.

Remonty obiektów sportowych
(remont dachu, jego konstrukcji
stalowej
i oświetlenia na Stadionie Zimowym,
remont wodnego placu zabaw)

2019

3 730 000,00

RAZEM

7 707 010,69

koszykówki chłopców

Źródło: Urząd Miasta Tychy

koszykówki
chłopców
koszykówki
chłopców
koszykówki chłopców

pływania

zapasów

siatkówki dziewcząt i chłopców

sekcji bokserskiej

koszykówki chłopców

szej połowie 2016 roku. Galeria promowana była poprzez reklamę
sekcji
bokserskiej
sekcji
bokserskiej
na billboardach
rozmieszczonych
na terenie miasta. Widniały na
sekcji
bokserskiej

zapasów
zapasów
zapasów

nich wizerunki sportowców związanych z Tychami. Wśród nich byli:
siatkarka
Sylwia Pycia,
pływaczka
tenisa stołowego
kajakowej paraolimpijska Karolina Hamer,
pływania
zapasów
sekcji bokserskiej

zapasów
kajakowej
sekcji bokserskiej
hokeja na lodzie

hokeista Michał Woźnica, zawodnik MMA Marcin Held, piłkarze

koszykówki chłopców

tenisa stołowego
tenisa stołowego
tenisa
stołowego
piłki ręcznej
dziewcząt
koszykówki
chłopców

Euegniusz Cebrat, Marian Piechaczek i Kazimierz Szachnitowski,
kajakowej
kajakowej

kajakowej
siatkówki dziewcząt i chłopców
koszykówki chłopców
kajakarka
Karolina
Naja. Patronat
honorowy uroczystości otwar-

cia Tyskiej Galerii Sportu objął Witold Bańka, Minister Sportu
sekcji bokserskiej

tenisa stołowego
i Turystyki,
dawny zawodnik GKSkajakowej
Tychy. Obecnie w Tyskiej Galerii

Sportu organizowane są otwarte spotkania z osobami związa-

zapasów

lekkoatletyki
sekcji bokserskiej

pływania

zapasów

sekcji bokserskiej

nymi ze sportem (sportowcy, dziennikarze, trenerzy). Podczas
nich można bezpośrednio podyskutować z zaproszonymi gośćmi

kajakowej

zarówno
o wydarzeniach międzynarodowych (igrzyska olimpijkajakowej
skie, mistrzostwa świata), jak i lokalnych.

▬ zapasów
▬ sekcji bokserskiej

hokeja na lodzie

SP nr 19 przy al. Niepodległości
– remont sali gimnastycznej

Muzeum Miejskiego w Tychach. Jej otwarcie nastąpiło w pierw-

sekcji
bokserskiej
hokeja
na lodzie
lekkoatletyki

tenisa
stołowego
hokeja▬
na lodzie
tenisa stołowego
tenisa stołowego

▬ siatkówki dziewcząt

1.

siatkówki dziewcząt i chłopców

koszykówki chłopców
piłki ręcznej dziewcząt

▬ lekkoatletyki
hokeja na lodzie

Kwota

Galeria znajdująca się na Stadionie Miejskim jest oddziałem

pływania
zapasów

tenisa stołowego

aż do dystansu maratońskiego (42,195 km);

▬ koszykówki chłopców

▬ kajakowej

odbywający się ulicami miasta Tyski Półmaraton, Tyski

▬ pływania

▬ hokeja na lodzie

hokeja na lodzie
kajakowej

tenisa stołowego

kajakowej

fot. Magdalena Pytlarz

Triathlon rozpoczynający się nad Jeziorem Paprocańskim

do końca 2018 r. – wzrost liczby osób dorosłych

i prowadzący duktami leśnymi znajdującymi się

W

uczestniczących w otwartych/masowych imprezach

przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.

otwarte lodowiska miejskie: w Parku Miejskim

sportowych o 20% w porównaniu do 2015 r.,
▬

lekkoatletykipływania
tenisa stołowego

hokeja na lodzie
lekkoatletyki

sportowych zaliczamy:

2019 roku bezpłatnie).

czono następujące zadania:

hokeja na lodzie
hokeja na lodzie

Realizacja

siatkówki
siatkówkidziewcząt
dziewcząti chłopców
i chłopców
siatkówki dziewcząt i chłopców

siatkówki dziewcząt i chłopców
koszykówki chłopców

One też otrzymują największą część dotacji. Przekłada się to na

Obiekt

TYSKA GALERIA SPORTU

piłki ręcznej dziewcząt
siatkówki dziewcząt i chłopców
osób. Dodatkowo
Dział Organizacji
Imprez udopiłki ręcznej dziewcząt

Lp.

1 146 917,44

Źródło: Urząd Miasta Tychy

(w tym 11 wniosków dotyczyło piłki nożnej). Natomiast w 2018

cje (z 8 650 000,00 w 2017 roku o 4,6 % do kwoty 9 050 000,00 zł

REMONTY
OBIEKTÓW SPORTOWYCH

okresie

zimowym

uruchomiono

trzy

Solidarności, przy ul. Brzozowej i w Ośrodku

utrzymanie wsparcia z budżetu miasta dla organizacji

MOSiR Tychy organizuje około 20 imprez biegowych

imprez masowych popularyzujących różne formy

Wypoczynkowym

Paprocany.

Dodatkowo

każdego roku, a także około 60 zawodów dedykowanych

MOSiR Tychy organizował liczne festyny rekre-

aktywności ruchowej (jazda na rowerze, bieganie, jazda na

określonym dyscyplinom (pływackich, siatkarskich dla

acyjno-sportowe, turnieje piłki nożnej, rajdy

rolkach, itp.), także z udziałem osób niepełnosprawnych.

dzieci i młodzieży, turniej tenisa stołowego, mityngu

rowerowe i imprezy biegowe.

lekkoatletycznego itp.). Jest odpowiedzialny za ślizgawki
na tyskim Stadionie Zimowym i trzech dodatkowych
lodowiskach sezonowych. Liczba uczestników, którzy biorą
udział w tych wydarzeniach, co roku zwiększa się o 5 %.
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KULTURA I PROMOCJA
MUZEUM MIEJSKIE W TYCHACH
2019 rok to ważny moment w historii Muzeum Miejskiego

wysoki poziom merytoryczny zajęć szedł w parze w przystęp-

ZBIORY MUZEALNE

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku kolekcja

W 2019 roku MCK w Tychach zorganizowało wydarzenia, które

Muzeum powiększyła się o 348 nowych jednostek zapisanych

w miejskim kalendarzu kulturalnym funkcjonują już od wielu lat:

jako 199 pozycji inwentarzowych, w tym:

1. W ramach działalności merytorycznej w dniach od 5 do

▬

12 stycznia MCK zorganizowało 28. edycję prestiżowego

Dział Historii Miasta – 67 (w tym 47 darów)

nym przekazem i atrakcyjną formą. Wśród konkretnych działań

nowych jednostek zapisanych jako 62 pozycje

festiwalu XXVIII Tyskie Wieczory Kolędowe, którego

można wymienić: lekcje muzealne, spacery, zajęcia edukacyjne,

inwentarzowe o łącznej wartości 2780,00 zł;

nieodłącznym elementem jest konkurs chórów.

w Tychach (dalej: MMT). Zespół musiał zmierzyć się z utratą

warsztaty, w tym: artystyczne, architektoniczno-urbanistyczne

prestiżowej przestrzeni wystawienniczej przy ulicy Katowickiej.

i z tworzenia gier planszowych.

▬

To znaczące uszczuplenie zaplecza instytucji – paradoksal-

Dział Sztuki – 30 (w tym 12 darów) nowych

W trakcie festiwalu koncertowali z repertuarem

jednostek zapisanych jako 30 pozycji

kolędowym tacy wykonawcy jak: Stanisława Celińska,

inwentarzowych o łącznej wartości 16 230,00 zł;

Mieczysław Szcześniak, artyści krakowskiej Piwnicy

Dział Fotografii – 235 (w tym 70 darów)

pod Baranami, Carrantuohill oraz chóry Presto

miasta Tychy jest lokalne profilowanie muzeum i orientowanie

nowych jednostek zapisanych jako 95 pozycji

Cantabile, Lutnia i Cantate Deo. W sumie, w trakcie

go na tematy związane z architekturą i urbanistyką poprzez m.in.

inwentarzowych o łącznej wartości 18 530,00 zł;

ośmiu festiwalowych koncertów, mimo mroźnej aury

Dział Etnologii – 16 (brak zakupów) nowych

występów artystycznych wysłuchało około 7500 widzów.

nie – zadziałało na jej korzyść. Oczywiście, nie bez wysiłku

Kontynuacją zaangażowania MMT we współtworzenie wizerunku

zespołu pracowników, współpracowników i partnerów Muzeum.
Proces metaforycznego„otwarcia się” Muzeum zyskał na sile
i intensywności; stał się realną potrzebą, a nie tylko szansą do

przygotowanie dokumentu będącego programem wystawy

wykorzystania. Pierwszym wyzwaniem organizacyjnym w roku

stałej „Tychy. Architektura i urbanistyka nowego miasta” oraz

jednostek zapisanych jako 12 pozycji

2019 było zatem pozyskanie nowych przestrzeni wystawien-

prace koncepcyjne nad obecnością muzeum w nowej siedzibie.

inwentarzowych o łącznej wartości 1070,00 zł.

▬

▬

2. W marcu MCK zorganizowało 12. Tyski Festiwal
Monodramu MoTyF, którego jurorami oraz mentorami

niczych, a co za tym idzie: nawiązanie partnerstw w sektorze

Wśród podobnych działań „u podstaw” znajduje się także

publicznym, prywatnym i pozarządowym. Sprostanie nowej

zakończenie

któ-

Łączny stan zbiorów na 31 grudnia 2019 roku to 17 282 jednostki

aktorzy: Joanna Szczepkowska i Wiesław Komasa

prac

nad

projektem

digitalizacyjnym,

omawiającymi prezentacje konkursowe byli wybitni

sytuacji znakomicie wpisało się w misję MMT: bycia instytucją

rego efektem jest wirtualna, fotograficzna mapa Tychów.

zapisane jako 7822 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości

oraz reżyser prof. Wojciech Pszoniak. Wśród licznych

dynamiczną i współczesną, silnie obecną w mieście i wpisującą

Rezultatem dwuletniej pracy zespołu muzealnego i zapro-

888 854,77 zł.

festiwalowych atrakcji znalazły się również pokazy

się w jego kontekst. Dało też asumpt do odważnego wejścia

szonej do współpracy Fundacji Kultura Obrazu jest strona

Muzeum w przestrzenie nieoczywiste, niekoniecznie kojarzące

internetowa abc.tychy.pl – poręczne narzędzie do badań

FREKWENCJA

się wcześniej ze sztuką, sportem czy historią. Potrzeba docelo-

relacji pomiędzy fotografią i topografią. Strona wyposa-

Pięć wystaw czasowych i jedną wystawę stałą zwiedziło 25 120 osób,

Stanisławy Celińskiej. Wydarzenie w trakcie pięciu

wej przestrzeni wystawowej z przeznaczeniem na ekspozycje

żona jest w mapę i biogramy fotografów. Zawiera też cenne

a w 134 wydarzeniach wzięło udział 4958 osób.

festiwalowych dni przyciągnęło ok. 2000 widzów.

stałe zlokalizowanej w centrum miasta jest jednak odczuwalna.

eseje napisane przez znakomitych autorów, znawców i entu-

3. W dniach od 15 do 19 maja już po raz piąty MCK było

Pierwszym aspektem takiego ujęcia muzeum jest i obecność

zjastów tematu. Na stronie znajdują się również scenariusze

organizatorem LOGOS FEST – Tyskiego Festiwalu

w najbliższej przestrzeni, i aktywność o ogólnopolskim zasięgu.

lekcji, które można pobrać i wykorzystać w instytucji kul-

Słowa – edycja Jeremi Przybora. Edycja zrealizowana

Zrealizowano zatem projekty narodowe, regionalne, miejskie,

tury, w szkole lub prywatnie. Bazę strony stanowi zbiór 900

pod honorowym patronatem profesora Jana Miodka,

śródmiejskie, osiedlowe, „podwórkowe”, jak i te związane z samą

fotografii prezentujący architekturę nowego miasta, której

zainaugurowana została wyprodukowanym przez MCK

monodramów mistrzowskich: RÓŻEWICZOGRANIE i IDA
KAMIŃSKA oraz koncert ATRAMENTOWA w wykonaniu

instytucją MMT. Do najważniejszych działań lokalnych należy

wizerunki utrwalone na kliszy powstawały od 1950 do 1989

koncertem „Gdy zabraknie mi słów” w wykonaniu m.in.

włączenie w obchody 50-lecia ligowego hokeja w Tychach, co

roku. Autorami zdjęć są amatorzy, fotoreporterzy i artyści, co

Katarzyny Herman, Doroty Miśkiewicz i Bronisława

było zwieńczone wystawą „Historia Mistrzów” w przestrzeni CH

składa się na szerokie spektrum artystycznego wyrazu, jak

Wrocławskiego. Dzień później na scenie Teatru Małego miał

Gemini Park Tychy oraz wydaniem książki Piotra Zawadzkiego

i możliwości analiz (architektonicznych, społecznych, urbani-

miejsce recital Edyty Geppert. Trzeci dzień LOGOS FEST

Jeszcze tylko jeden gol! Tyskie historie hokejowe. Wśród dzia-

stycznych). Poprzez ten projekt realizuje się jedno z istotnych

upłynął pod znakiem recitalu kabaretowego Artura Andrusa.

łań dzielnicowych na uwagę zasługuje kontynuacja Programu

posłannictw muzeum: nowoczesna i interaktywna prezentacja

Kolejne dni festiwalu to tradycyjnie już turnieje słowa:

Rewitalizacji Miasta Tychy, w ramach którego MMT realizuje

kolekcji muzealnej. Dzięki Internetowi bariera dostępu została

turniej recytatorski, połączony z warsztatami interpretacji

cykl potańcówek na osiedlu A oraz mistrzowskich warszta-

zniesiona: z zasobów można korzystać zdalnie, zawsze i z każ-

tekstu, którego jurorami byli: profesor Anna Kramarczyk,

tów muzycznych na stałe wpisujących się w lokalny kalendarz

dego miejsca (co sprawia, że „zwiedzanie” jest możliwe bez

Anna Buczkowska oraz Paweł Drzewiecki. Równolegle

imprez.

wychodzenia z domu), a także w języku obcym (pełnowarto-

fot. Magdalena Pytlarz

odbywały się VI Otwarte Mistrzostwa Tychów Scrabble.

ściowa wersja strony w języku angielskim). Ponadto narzędzie

Laureatów obydwu turniejów przedstawiono podczas gali

Priorytetem w 2018 roku było stworzenie działu edukacji i uru-

zwiększa mobilność edukatorek MMT, które – przeprowadza-

finałowej, na scenie Teatru Małego, gdzie z programem

chomienie programów ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb

jąc zajęcia poza siedzibą Muzeum – mają bezpośredni i szybki

PRZYBORA NA 102 zaprezentowała się Magda Umer oraz

dzieci i młodzieży. Przy braku dodatkowych etatów udało się

dostęp do zbiorów. Wszystkie treści udostępnione zostały na

grupa MUMIO. Przez cztery dni festiwalowe koncerty

jednak stworzyć dwa osobne stanowiska pracy dla edukato-

otwartej licencji.

i turnieje przyciągnęły łącznie około 2000 uczestników.

rek, które – szkoląc się i pracując – stworzyły mocny i dobrze

4. Święto Miasta Tychy 2019 odbyło się 29–30 czerwca

rozpoznawalny dział muzeum. Cel ten był realizowany w kolej-

Poniżej zamieszczono sprawozdanie z działalności MMT w 2019

2019 r. W pierwszym dniu imprezy zaprezentowali się

nym roku. Każdemu wydarzeniu organizowanemu w Muzeum

roku, na którą składają się wystawy, wydarzenia, cykle edu-

następujący wykonawcy: MARCELINA, 4 GENERACJE,

towarzyszył blok działań przeznaczony dla najmłodszych

kacyjne, warsztaty oraz działalność kolekcjonerska, naukowa

MIKROMUSIC oraz BITAMINA. W finałowym dniu wystąpiły

odbiorców. Autorami programów edukacyjnych byli znawcy

i badawcza.

zespoły: OLD BREAKOUT, SMTH ON POINT, PAN POZOR

konkretnych zagadnień (m.in.: architektura, fotografia, design,
ochrona zabytków) współpracujący z edukatorkami, dlatego
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tyskich NGO, wesołe miasteczko oraz zorganizowano

śpiewanie kolęd) i spektakle teatralne: „Kolędnicy” (Teatr

zlot foodtracków. Łączny udział mieszkańców w Święcie

Trip), „Grinch i Drzewo Elfów” (Teatr HoM) oraz pokaz

Miasta Tychy 2019 wyniósł w obu dniach 16 200 osób.

TEATR MAŁY W TYCHACH

fireshow Namtara. W ramach jarmarku zorganizowany

W 2019 roku Teatr Mały realizował projekty w ramach tzw.

został konkurs dla dzieci z placówek oświatowych „Drzewko

Miejskich Programów Społecznych. Zaliczamy do nich:

z konkursem mappingu 3D. Festiwal promuje region

Bożonarodzeniowe”. Imprezie towarzyszyła także akcja

a. Tyski Program „Aktywni 60 plus” (zniżki na

oraz młodych twórców, zarówno studentów, jak

społeczna „Tychy z piernika” – przy współpracy z Fundacją

i absolwentów uczelni artystycznych np. ASP, WSTI. Prace

Jemy Eko, MDK nr 1, a także przy zaangażowaniu uczniów

są prezentowane na fasadzie jednego z zabytkowych

z tyskich szkół zbudowano makietę miasta wykonaną

budynków browaru. W 2019 roku tudenci WSTI stworzyli

z piernika. W jarmarku wzięło udział łącznie ok. 11 000 osób.

5. W sierpniu zrealizowano Festiwal Light&Sound wraz

wystawę prac związaną z tematem przewodnim „folk”. Na
terenie Browaru Obywatelskiego odbyły się też koncerty,

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

Miejskie Centrum Kultury finansuje również wydarzenia i pro-

organizowane przez Teatr dla osób posiadających kartę),

tym razem wystąpiła Erith oraz Mery Spolsky, a także

jekty artystyczne na terenie miasta w ramach Tyskiego Banku

lokalni DJ-e. W imprezie wzięło udział ok. 900 osób.

Kultury. Do piątej edycji zgłoszono 21 projektów z różnych dzie-

DANCE skierowanego na integrację dzieci pełnosprawnych

dzin sztuki. Laureatami zostali:

i niepełnosprawnych w obszarze kultury, współorganizacja

6. Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy to: Zimowa Rozgrzewka
(w styczniu), czyli koncerty 3 zespołów (North Cape,

▬

Regina Lipecka – wystawa pn. „Wyspy wyobraźni”.

Formacja, Perły i Łotry) w Pasażu Kultury Andromeda

W ramach projektu zorganizowano wystawę (wernisaż

oraz letnia odsłona trzydniowej wieloscenowej imprezy

13 grudnia). Powstały też pamiątkowe katalogi.

plenerowej w sierpniu: 5 scen (ogród MCK, Dzika Plaża

▬

Paprocany, Gemini Park Tychy, Underground Pub, drewniany
statek na UW Paprocany), 7 koncertów trwających od godzin
dopołudniowych do późnej nocy, kilkunastu wykonawców

▬

d. Niepełnosprawni w Tychach (organizacja projektu edu.

wydarzeń promujących osoby z niepełnosprawnością).
Ponadto Teatr Mały w ramach prowadzonej działalności sta-

Krzysztof Kulbicki – wydanie tomiku poetyckiego

tutowej z zakresu upowszechniania kultury oraz edukacji

i jego promocja w formie trzech koncertów.

kulturalnej realizuje projekty ujęte w Strategii Rozwoju Kultury

Natalia Romaniuk – cykl warsztatów

Miasta Tychy +2020 w ramach tzw. Wiązek projektowych:

rozwojowych dla kobiet pragnących.

z kraju i gwiazda z Francji – Booze Brothers. Uzupełnieniem
części koncertowej była prelekcja i warsztaty gry na

Zadania statutowe jednostka organizuje także w filiach MCK,

kościach (Marek Szurawski), a także warsztaty wiązania lin

czyli w Klubie Wilkowyje i w Klubie Urbanowice: imprezy

▬

Wiązka projektów 1. TYSKA SIŁA TWÓRCZA

▬

Wiązka projektów 2. TYSKIE KONSORCJUM KULTURALNE
Wiązka projektów 3. TYSKIE ŚCIEŻKI DO KULTURY

▬

Wiązka projektów 4. INTERDYSCYPLINARNE TYCHY

przy udziale harcerzy, co stanowiło nowość na festiwalu.

cykliczne dla dzieci i dorosłych (Spotkania z Podróżnikiem,

Ponadto w ogrodzie MCK zaprezentowano film „Happy

Czwartki z Teatrem dla Dzieci oraz dla Dorosłych, pokazy filmów

Olo – pogodna ballada o Olku Dobie”, a podczas nocnego

krótkometrażowych, Otwarte Turnieje Szachowe, Warsztaty

koncertu poczęstowano gości festiwalowym tortem. Łączna

Rodzinne, Eko Przystanek – warsztaty ekologiczno-artystyczne

▬

Wiązka projektów 7. TYCHY PLANETA – TYCHY SATELITA

liczba uczestników trzydniowego festiwalu to ok. 3000 osób.

Wiązka projektów 5. KULTURA REKREACJI
▬

Wiązka projektów 6. TYSKIE LABOLATORIUM
PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI MIEJSKICH

dla dzieci, Beranie i Łosprowianie o Wilkowyjach – spotkania

▬

Wiązka projektów 8. KULTURALNA WSPÓLNOTA

7. Rock na Plaży 2019 zorganizowano 7 września na Dzikiej

historyczne), zajęcia taneczne i z rękodzieła – dla dzieci i doro-

▬

Wiązka projektów 9. TYSKI SEKTOR KREATYWNY

Plaży w Tychach Paprocanach. W ramach wydarzenia

słych, aerobik dla pań, Maluszkowo – zajęcia sensoryczne dla

odbył się II etap Przeglądu Konkursowego „Rock na

dzieci do 5 lat z rodzicami; plastyka dla dzieci, zajęcia deco-

W 2019 roku Teatr Mały zorganizował imprezy kulturalne

Plaży” (koncerty zespołów: Jutuber, Rosemerry, Nothin

upage; zajęcia teatralne oraz zajęcia świetlicowe.

odnoszące się do poszczególnych wiązek projektowych, które

to lose), występ laureata Przeglądu Konkursowego „Rock

fot. Magdalena Pytlarz

fot. Magdalena Pytlarz

zostały ujęte w Strategii Rozwoju Kultury Miasta Tychy jako

na Plaży” z 2019 roku – Audioties, a następnie koncerty

W 2019 roku MCK w sumie zrealizowało 327 imprez, w tym 75 ple-

zespołów Luxtorpeda, Cree i Dżem. Impreza zgromadziła

nerowych, w których uczestniczyło 93 778 osób.

ogólnopolską widownię – łącznie ponad 13 000 osób.

wydarzenia strategiczne podnoszące wzrost kompetencji
wśród mieszkańców w odbiorze kultury. Teatr Mały nawiązywał
również, w trybie stałym, współpracę z lokalnymi i ponadlokal-

8. XI Jarmark Bożonarodzeniowy został zorganizowany

nymi organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta polegała na

w dniach 20-22 grudnia na placu Baczyńskiego. Oprócz

wsparciu merytorycznym, organizacyjnym oraz promocyjnym

sprzedaży produktów rękodzielniczych na program imprezy

ich działalności. Od października 2019 r. Teatr Mały, zgod-

składał się program sceniczny, który w tym roku został

nie z polityką walki z wykluczeniem osób niepełnosprawnych,

zaprezentowany przez tyszan: dzieci, młodzież i seniorów

umożliwił uczestnictwo w kulturze osobom, które nie mają

z placówek oświatowych, kulturalnych, organizacji NGO.

możliwości bezpośredniego uczestnictwa w wybranych wyda-

Na scenie wystąpiły także gwiazdy takie jak: Magda Anioł,

rzeniach kulturalnych poprzez realizowanie transmisji online

chór God’s Property, Krzikopa, Future Folk, Agnieszka

na swoim kanale Youtube.

fot. Magdalena Pytlarz

Smoleń z zespołem i Arka Noego. Ponadto w każdym
Teatr Mały konsekwentnie od kilku sezonów realizuje też stra-

dniu jarmarku w godzinach od 15.00 do 19.00 została
przygotowana bogata oferta warsztatów rękodzielniczych

tegię współpracy z sektorem biznesu poprzez pozyskiwanie

dla dzieci i dorosłych realizowanych w plenerowym

mecenasów kultury dla swoich wydarzeń artystycznych oraz

namiocie oraz w holu Pasażu Kultury Andromeda (łącznie

współpracę z lokalnymi mikroprzedsiębiorcami, których profil

16 propozycji). W czasie jarmarku odbyły się także liczne

działalności stanowić może wsparcie i dopełnienie organizo-

animacje w plenerze (szczudlarze, maskotka Olafa, wspólne
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AUKSO

poświęconym jego pamięci, a także wystawienie koncertowej

ORKIESTRA KAMERALNA MIASTA TYCHY

wersji opery „ahat-ilī – siostra bogów” (grudzień) Aleksandra

AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy prowadzi dynamiczną działalność kulturalną. W 2019 roku zrealizowała
57 przedsięwzięć (39 sezonowych + 18 w ramach festiwalu
AUKSODRONE). Muzyce filmowej została poświęcona jedna
seria koncertowa oraz linia tematyczna zajęć dla dzieci. Sezon
koncertowy oparty był na wypracowanej koncepcji, w ramach
której wydarzenia repertuarowe zawarte są w czterech cyklach
tematycznych: AUKSO MODERN, NEXT WAVE, POLISH SOUNDS,
AUKSO4KIDS. Wszystkie wydarzenia miały miejsce w sali koncertowej Mediateki, której instytucja jest dysponentem. Koncerty
odbywają się raz w tygodniu, w kolejne piątki lub soboty.
Cykl AUKSO MODERN poświęcony został twórczości polskich
kompozytorów muzyki filmowej. AUKSO Orkiestra Kameralna
Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia wykonała 7 koncertów AUKSO MODERN o specjalnym podtytule „AUKSO plays
film music”. Pierwszy (styczeń) – noworoczny koncert odbył
się z towarzyszeniem Hadriana Tabęckiego (fortepian) i ukazywał spektrum najpopularniejszych tematów muzyki filmowej.
W kolejnych miesiącach (luty–czerwiec, listopad) prezentowane były muzyczne sylwetki polskich kompozytorów: Bartosza
Chajdeckiego, Macieja Zielińskiego, Krzesimira Dębskiego
(z gościnnym udziałem kompozytora i Anny Jurksztowicz),
Antoniego Komasy-Łazarkiewicza (z gościnnym udziałem Mary
Komasy), Jana A.P. Kaczmarka oraz Łukasza Targosza (z gościnnym udziałem Anny Karwan). Dodatkowo w ramach serii odbyły
się dwa specjalne koncerty: MONIUSZKO 200 (wrzesień) dla
uczczenia 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w roku

AUKSODRONE

Nowaka do libretta Olgi Tokarczuk, na podstawie książki

W październiku odbyła się druga edycja festiwalu AUKSODRONE.

Noblistki „Anna In w grobowcach świata”.

AUKSODRONE to odważny projekt łączący różne rodzaje muzyki:
poważną, jazz i elektronikę.

W ramach cyklu NEXT WAVE odbyło się 10 koncertów artystów
działających na pograniczu gatunków, których twórczość wymyka

Festiwal odbywał się w Mediatece w dniach 4-6 października

się tradycyjnej klasyfikacji. Wystąpili: Marcin Masecki (fortepian),

2019 roku. Głównymi wydarzeniami było 9 koncertów utrzy-

Kuba Więcek (saksofon), Piotr Orzechowski (fortepian), Maria

manych w 3 cyklach: CONTEMPORARY OPERA, NEW WAVE JAZZ,

Pomianowska (fidel płocka, suka biłgorajska) z zespołem, Sławek

ELECTRONICS STUDIES. Wspólnym mianownikiem wszystkich

Jaskułke (fortepian), Mikołaj Trzaska (saksofon, klarnet), Dominik

koncertów była AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod

Wania (fortepian), Resina (wiolonczela, elektronika), Adam

dyrekcją Marka Mosia – wykonawcy oryginalnych partytur i spe-

Pierończyk (saksofon), Alameda 5.

cjalnie przygotowanych aranżacji.

Cykl POLISH SOUNDS w pierwszym półroczu 2019 roku skupił

W cyklu CONTEMPORARY OPERA odbyło się prawykonanie

fot. Paweł Stelmach

w tyskiej Mediatece zespoły, których twórczość czerpie z kultury

zamówionej przez AUKSO opery „Drach. Dramma per musica”

etnicznej, ludowej i tradycyjnej. Miały miejsce koncerty takich

Aleksandra Nowaka do libretta znakomitego współczesnego

zespołów jak: Kapela ze Wsi Warszawa, Żywiołak, Loopus Duo,

pisarza Szczepana Twardocha. Kompozycja ta powstała na kan-

Kirszenbaum, Klezmafour, Vavamuffin, Paprika Korps, Hańba!.

wie książki śląskiego pisarza „Drach”. Wykonanie rozłożono na

W drugiej części sezonu cykl prezentował muzykę największych

trzy dni festiwalowe.

polskich jazzmanów. Wystąpili: Włodzimierz Nahorny Trio, Henryk
Miśkiewicz Full Drive, Wojciech Karolak Trio, Andrzej Jagodziński Trio.

W cyklu NEW WAVE JAZZ pojawili się wybitni przedstawiciele
współczesnego polskiego jazzu. Z AUKSO scenę sali koncerto-

dzieci

wej Mediateki dzielili artyści będący ambasadorami polskiej

AUKSO4KIDS w 2019 roku posiadał dwie linie tematyczne. W mie-

muzyki poza granicami kraju. Pierwszego dnia (5 paździer-

siącach styczeń-czerwiec zajęcia dedykowane były muzyce

nika) wystąpił Leszek Możdżer. Kolejnego dnia (6 października)

filmowej. Joanna Bronisławska (aka Asi Mina) na kolejnych spo-

w wykonaniu Adama Bałdycha i Helge Lien Trio zabrzmiało pra-

tkaniach przedstawiała poszczególne zagadnienia ze świata

wykonanie „Early Birds Symphony” napisanej przez wybitnego

muzyki i filmu. Warsztaty przybierały formę koncertów, wykła-

skrzypka. Zwieńczeniem jazzowego cyklu był koncert Macieja

dów i zajęć praktycznych. Uczestnicy mieli okazje stworzyć

Obary (7 października), któremu towarzyszył Dominik Wania.

Cykl

edukacyjnych

warsztatów

muzycznych

dla

własne ścieżki muzyczne do fragmentów filmów. W warsztatach uczestniczyli goście profesjonalnie zajmujący się muzyką

fot. Paweł Stelmach

Saksofonista i pianista wykonali napisany specjalnie dla AUKSO
„Koncert na saksofon altowy, fortepian i orkiestrę kameralną”.

i filmem, którzy podzielili się swoją wiedzą z najmłodszymi.
W drugiej połowie roku tematem warsztatów była muzyczna

W cyklu ELECTRONICS STUDIES publiczność festiwalu miała

podróż po czterech stronach świata. Dzieci miały możliwość

okazje zetknąć się z twórczością polskich muzyków elektro-

poznać muzykę Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk oraz etniczne

nicznych. Istotą tej serii koncertów było zestawienie elektroniki

instrumentarium, które prezentowali zaproszeni goście.

z orkiestrowym instrumentarium. 5 października w Mediatece
zabrzmiały kompozycje Michała Jacaszka, 6 października Stefana
Wesołowskiego, a 7 października Marcina Lenarczyka.

fot. Paweł Stelmach

Każdy festiwalowy dzień rozpoczynał się od spotkania
fot. Wojciech Wandzel

z artystami.
Festiwal

uzupełnił

szereg

wydarzeń

towarzyszących.

Dodatkowo wszystkim festiwalowym wydarzeniom towarzy-

Zrealizowane zostały 3 serie warsztatów. Joanna Bronisławska

szyła oprawa muzyczna przygotowana przez duet HCH, czyli

prowadziła zajęcia dla dzieci na temat szukania brzmienia

Jacka Hawryluka i Bartka Chacińskiego. Współorganizatorami

i muzyki w roślinach, zwierzętach i ludziach. Warsztaty dla nieco

festiwalu AUKSODRONE byli Program 2 Polskiego Radia oraz

starszych dzieci odbyły się pod kierunkiem Pawła Romańczuka,

Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

które skupił się na właściwościach muzycznych otaczającego
nas świata: drewna, metalu, wody. Michał Mendyk, dziennikarz, wydawca i kurator, przeprowadził warsztaty dla młodzieży
i dorosłych dotyczące Studia Eksperymentalnego Polskiego
Radia, będących kontynuacją tych sprzed roku.
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ZAKUP ZBIORÓW W 2019 ROKU

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach realizowała swoje

KSIĄŻKI

Kwota [zł]

Liczba egzemplarzy

zadania statutowe, świadcząc usługi biblioteczne, edukacyjne,

Ogółem

301 156,68

15 013

Dotacja Organizatora

189 998,56

9344

Przychody własne MBP Tychy

21 158,12

926

Dotacja Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

90 000,00

4743

informacyjne i animacyjne we wszystkich 14 placówkach na terenie całego miasta. Do najważniejszych zadań zaliczyć można:
▬ skomputeryzowanie wszystkich placówek
MBP Tychy na terenie miasta,
▬ zorganizowanie 3762 imprez i zajęć

STRUKTURA CZYTELNIKÓW WEDŁUG
WIEKU I ZAWODU W MBP TYCHY

dla 133 805 uczestników,
▬ współorganizowanie XV Forum bibliotekarzy
województwa śląskiego,
▬ zapewnienie całorocznego dostępu do platformy IBUK,
LIBRA i do programu Akademica Biblioteki Narodowej,
▬ przeprowadzenie XIV Tyskich Dni
Literatury – 1604 uczestników,
▬ zorganizowanie festynu rodzinnego „Z Mediateką
w stronę lata” dla ok. 1000 osób,
▬ zakupienie 15 013 książek i 1308

Różnice

2019

2018

2019 do 2018

Ogółem czytelników : 28 775

Ogółem czytelników : 25 839

%

według wieku

według wieku

+ 0,9

1

1538

5,3 %

1

1138

4,4 %

- 0,2

2

3866

13,4 %

2

3521

13,6 %

0

3

1036

3,6 %

3

945

3,6 %

- 0,4

4

1122

3,9 %

4

1107

4,3 %

ZBIORY SPECJALNE

Kwota [zł]

Liczba jednostek

- 0,5

5

1511

5,2 %

5

1474

5,7 %

Ogółem

29 973,87

1308

- 0,6

6

9245

32,2 %

6

8471

32,8 %

Książka mówiona

12 991,26

712

- 0,5

7

4948

17,3 %

7

4601

17,8 %

Zbiory muzyczne (CD, DVD)

7859,08

231

+ 1,3

8

5509

19,1 %

8

4582

17,8 %

Filmy

8889,83

362

Gry

233,70

3

jednostek zbiorów specjalnych,

według zajęcia

według zajęcia

- 2,2

U

6 375

22,2 %

U

6 303

24,4 %

+ 0,9

P

13 667

47,5 %

P

12 042

46,6 %

+ 1,3

Nz

8 733

30,3 %

Nz

7 494

29 %

▬ zrealizowanie programu Biblioteki Narodowej „Zakup

W 2019 roku MBP Tychy kontynuowała usługę darmowego

nowości wydawniczych do bibliotek” – zwiększenie

dostępu do publikacji elektronicznych na platformie IBUK Libra

W 2019 roku w wypożyczalniach MBP Tychy zarejestrowano 28 775

zbiorów o 4743 książek o wartości 90 000 zł,

w ramach Konsorcjum IBUK Bibliotek Województwa Śląskiego.

czytelników, o 2936 osób więcej niż rok wcześniej. Należy przy

▬ kontynuację projektu „Biblioteka Aktywnego

W czerwcu dokonano ponownego wyboru ibuków oraz wyku-

tym dodać, że ze względu na remont zamknięta była filia nr 12,

piono dostęp na kolejny rok począwszy od sierpnia 2019 r.

a w czerwcu tygodniową przerwę w funkcjonowaniu miały

Seniora” oraz „Polska Cyfrowa Równych Szans”.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Obecnie baza ta liczy 2092 publikacji. W ciągu całego roku
rozdano łącznie 84 kody, liczba sesji wyniosła 3092, a liczba
otwarć dokumentów 4029.

Prolib. Ze względu na te dwie okoliczności aktywność użytwskaźnik 23,8 czytelników na 100 mieszkańców; przyjęto

książek za kwotę 189 998,56 zł. Z przychodów własnych biblio-

W 2019 roku kontynuowano użytkowanie Cyfrowej Wypożyczalni

teki zakupiono 926 egzemplarzy książek za kwotę 21 158,12 zł.

Publikacji Naukowych Academica, która pozwala na udostęp-

Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach

nienie w bibliotece kilkuset tysięcy publikacji ze wszystkich

W wypożyczalniach natomiast już drugi rok z kolei odnotowano

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2019 roku

dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach otrzymała 90 000,00

spadek wypożyczeń książek o 46 323 woluminów. Jest to głów-

Z usługi skorzystało 25 osób.

nie spowodowane uszczelnieniem procedur windykacyjnych

złotych (w 2018 roku było to 90 100 zł). Za środki te zakupiono
4743 egzemplarze książek z literatury popularnonaukowej,
pięknej, dla dorosłych czytelników oraz dla dzieci i młodzieży.

z obowiązującym regulaminem – przeprowadzano rekonesans
rynku i porównano ceny. W sumie na tę kategorię zbiorów
wydano 29 973,87 zł (dotacja Organizatora i przychody własne),
z czego kupiono 1308 jednostek: 712 jednostek książki mówionej (na płytach CD w formacie MP3), 231 płyt z muzyką i 362
z filmami oraz 3 gry.

2018

Ogółem:

469 661

488 060

literatura piękna dla
dzieci

84 335

81 024

121 000 mieszkańców.

literatura piękna dla
dorosłych

270 145

295 498

literatura popularnonaukowa

81 249

84 395

i naliczaniem kosztów przetrzymania zbiorów przez system we

STRUKTURA ZBIORÓW W DZIALE
MUZYCZNYM I KSIĄŻKI MÓWIONEJ

wszystkich placówkach bibliotecznych. Czytelnicy wypożyczają
taką liczbę książek, jaką są w stanie przeczytać w ciągu mie-

Zakup zbiorów specjalnych, czyli zbiorów muzycznych, zbiorów filmowych, książki mówionej i gier, realizowany był zgodnie

2019

wszystkie placówki, bo reinstalowano system biblioteczny
kowników była w pewnym stopniu ograniczona. Osiągnięto

W 2019 roku z dotacji miasta Tychy zakupiono 9344 egzemplarze

STRUKTURA WYPOŻYCZONYCH DO DOMU
KSIĄŻEK WEDŁUG STANU NA 31.12.2019 R.

fot. www.freepik.com

siąca, aby uniknąć kary pieniężnej. W roku sprawozdawczym na
Rodzaj zbiorów

Przybyło w 2019 roku

Stan na koniec 2019 roku

Książka mówiona

731 egz.

4443 egz.

Zbiory muzyczne

293 egz.

3169 egz.

Zbiory filmowe

692 egz.

1660 egz.

Książka tradycyjna

32 egz.

2574 egz.

100 mieszkańców przypada 425,3 wypożyczeń, o 8,2 % wypożyczeń mniej niż w roku ubiegłym.

Zbiory MBP Tychy według stanu na 31 grudnia 2019 roku liczą:
309 375 jednostek o wartości 5 424 219,15 zł.
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PROMOCJA CZYTELNICTWA

▬

Komentarz Kulturalny, 4K: Kultura,

plastyczny, książki artystycznej oraz gwary

Książka, Kobieta, Kuchnia,

śląskiej – uczestniczyło ponad 500 osób,

Promocja czytelnictwa i działań biblioteki opiera się przede

▬

wszystkim na dotarciu z każdą informacją o wydarzeniach

▬ „Komentarz Kulturalny Czytelni”,

odbywających się w naszych placówkach, a także o zaku-

▬

Sztuka X Muzy,

pionych nowościach, do mieszkańca – czytelnika, poprzez

▬

projekcje w ramach Akademii Polskiego Filmu w Tychach,

wszystkie dostępne kanały komunikacji. Są to zarówno

▬

spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki.

formy tradycyjne, takie jak comiesięczne kalendarze imprez,
biuletyny nowości książkowych, biuletyny tematyczne, oko-

Spotkania z Muzyką,

▬
▬

INNE WYDARZENIA TO:

▬

konkurs ortograficzny „Tychy pod Dyktando”,

▬

całoroczna Kampania Czytania Dzieciom,

▬

Klub Motyli Książkowych: zajęcia z książką i o książce
dla najmłodszych skierowane na wychowanie

▬ Tyskie Dni Literatury – w spotkaniach

za pomocą plakatów promujących i afiszy informacyjnych roz-

najmłodszych dzieci w kulturze czytania

uczestniczyły 1604 osoby,
▬ Tury Kultury – wzięło w nich udział 4379 osób,

Internetu wykorzystywana jest poprzez oficjalną stronę inter-

▬

netową Miejskiej Biblioteki Publicznej, która zawiera między

Działu dla dzieci, które w cyklu miesięcznym proponują biu-

▬

▬

▬
▬

Facebook, kanał You Tube, Instagram), prowadząc działania

PROPOZYCJE PRZECIWDZIAŁAJĄCE
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU:

Biblioteka Aktywnego Seniora (dla +60)

▬

▬
▬

całoroczny projekt Biblioteka Aktywnego Seniora,

▬

całoroczny projekt zajęć komputerowych Polska

w ramach którego odbywają się z zajęcia komputerowe,

Bajkoopowiadacz: spotkania z wróżką, która
opowiada bajki bez posiłkowania się czytaniem

warsztaty języka migowego (bez
ograniczeń wiekowych): 271 osób,

Bajkoteka: darmowe seanse bajek dla
dzieci – uczestniczyło 1342 dzieci,

– skorzystało 1512 uczestników,

letyn cyfrowy nowości książkowych i czasopism. Biblioteka
wykorzystuje media społecznościowe (fanpage na portalu

Biblioteka Młodych – w spotkaniach uczestniczyło

horyzontów myślowych – uczestniczyło 2191 dzieci,

1340 młodszych czytelników i młodzieży,

Wypożyczalni, Czytelni, Działu Muzycznego i Książki Mówionej,

fot. Włodzimierz Chrzanowski

i przychodzenia do biblioteki celem poszerzenia

mieszczonych w kilku gablotach na terenie miasta. Przestrzeń

innymi relacje z przebiegu wydarzeń, propozycje czytelnicze

konkurs fotograficzny „W Tychach jest
pięknie” – zgromadził 138 fotografii,

licznościowe, dotyczące zbiorów książkowych oraz zbiorów
specjalnych. O naszych wydarzeniach informujemy również

Dzień Regionalny zatytułowany „Tychy po ślonsku
czyli gryfno godka, maszkiety i inksze uciechy”,

z książek – uczestniczyło 289 słuchających,

Cyfrowa Równych Szans dla 50+ – prowadzony od 2012

(dla 50+) – skorzystało 157 osób,

▬

Mikołajki z Bajki – wzięły w nich udział 482 osoby,

roku, uczący poruszania się w przestrzeni Internetu.

trzy galerie wystawiennicze: Na Piętrze, Prowizorka

▬

Europejski Dzień Walki z Handlem

Polska Cyfrowa Równych Szans

i W Bramie – wystawy obejrzały 44 194 osoby,

informacyjno-promocyjne w sieci. Informacje o działaniach

▬

i ofercie nowości książkowych przesyłane są za pomocą new-

▬ Turniej Debat Oksfordzkich,

slettera, którego baza adresowa wciąż się poszerza (obecnie

▬

Narodowe Czytanie Nowel – skorzystało 150 osób,

posiada ponad 1700 odbiorców). Korzystając z portalu Google,

▬

Lekcje biblioteczne,

prowadzony jest kalendarz wydarzeń MBP Tychy oraz kalendarz

▬

Warsztaty dekorowania ozdób wielkanocnych,

Ludźmi – uczestniczyło 100 osób.

V Noc Bibliotek,

Projektem, który już na dobre zagościł w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, jest cykl spotkań FOR K – KOBIETY, KSIĄŻKI, KULTURY,
KUCHNIE…. Cieszą się one dużym powodzeniem wśród senio-

wydarzeń ogólnomiejskich. Promocja działań biblioteki odbywa

▬

Warsztaty dekorowania ozdób choinkowych,

się również za pomocą mediów tradycyjnych (tygodnik „Twoje

▬

Warsztaty dekorowania pierników,

Tychy”, „Nowe Info” czy „Echo”), poprzez współpracę z lokal-

▬

Lego Creatorzy i Mali Lego Creatorzy –

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

rów. W minionym roku w ramach tego cyklu odbyło się m.in.
spotkanie z fizjoterapeutą, wizażystkami, terapeutką ds. uza-

▬
▬

ścisła współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych

leżnień. Dekorowano też ciasteczka, robiono świąteczne ozdoby.

w zakresie udostępniania zbiorów specjalnych,

Uczestnicy spotkań wspólnie, przy herbatce z samowara spę-

lekcje tematyczne, głośne czytanie oraz zajęcia

dzili tłusty czwartek i razem świętowali Dzień Seniora.

kreatywne dla uczniów szkoły specjalnej,
▬ „Za Kurtyną Trzynastki” – zajęcia parateatralne

W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna wzbogaciła swój

nymi dziennikarzami. Regularnie przeprowadzane są wywiady

warsztaty budowania z klocków LEGO zarówno

Radia Express z dyrektorem biblioteki promujące działalność

gotowych, jak i wymyślonych konstrukcji,

polegające na wykorzystaniu teatru pacynkowego oraz

księgozbiór o 4040 darów książkowych. Są to darowizny od czy-

Rodzina na Planszy: rodzinne rozgrywki gier planszowych,

obrazkowego teatru japońskiego kamishibai do zajęć

telników, mieszkańców i instytucji. Zakończono wprowadzanie

z grupą podopiecznych ze szkoły specjalnej, w tym czynne

do bazy książek pozycji z przejętego księgozbioru zlikwidowa-

ich uczestnictwo w projektowaniu zajęć – filia nr 13,

nej biblioteki WSZiNS w Tychach. Jeśli chodzi o dary zbiorów

odwiedziny połączone z głośnym czytaniem

specjalnych to biblioteka otrzymała ich 531 jednostek, większość stanowiły zbiory filmowe.

instytucji. Wyposażenie Mediateki (Biblioteki Głównej) w moni-

▬

tory rozmieszczone w każdym z działów sprzyja prezentacji

▬ Tabletomania – warsztaty wykorzystujące

slajdowiska składającego się z propozycji spotkań, warsztatów,

tablety jako narzędzia sprzyjające rozwojowi

tytułów wyświetlanych filmów, bajek czy okładek zakupionych

dzieci, aplikacje i pomysły, które pokazują, że

▬

nowości. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach organizuje

najnowsza technika nie służy tylko i wyłącznie

dla podopiecznych świetlicy środowiskowej

szereg zajęć dla rodziców z małymi dziećmi (motylkowe czy-

do grania, ale także do kreatywnej zabawy,

przy parafii św. Benedykta w Tychach,

tanie, pasowania na czytelnika, panele edukacyjne, wykłady,

▬

spotkania, akcje czytelnicze). Współpracuje też z coraz więk-

Pacynki w Akcji – warsztaty wykorzystujące teatr

▬

prowadzenie otwartych warsztatów

pacynkowy celem opowiadania bajek i baśni,

i spotkań w pomieszczeniach pozbawionych barier

szą liczbą przedszkoli oraz szkół wszystkich typów, klubami

▬

Zabawa ze sztuką, Twoje ręce i coś więcej,

architektonicznych – czynne uczestnictwo osób

osiedlowymi (Tęcza, Orion, Olimpia, Uszatek, Magdalena), świe-

▬

228 form ujętych klamrą pt. „Akademia 5 Zmysłów” –

poruszających się na wózkach inwalidzkich.

tlicą Błogosławionego Jana XXIII, domami kultury – szczególnie
w zakresie głośnego czytania i imprez bibliotecznych, bibliotekarzami szkolnymi oraz wszystkimi placówkami oświatowymi
w mieście.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SKIEROWANE
DO DOROSŁEGO ODBIORCY TO:

DAROWIZNY W 2019 ROKU
KSIĄŻKI

Kwota [zł]

Liczba egzemplarzy

Ogółem

85 000,00

4040

uczestniczyło 4691 przedszkolaków i uczniów,
▬

konkursy: języka angielskiego, poetycki, fotograficzny,
fot. Włodzimierz Chrzanowski

Ponadto zorganizowano Tychy po Ślonsku czyli Dzień Regionalny
w Mediatece – 350 osób uczestniczyło w spotkaniach
z przedstawicielami kultury Śląskiej – Joanną Bartel, Stefanią
Dyduch oraz dr Marią Lipok–Bierwiaczonek.
Poza tym w każdym miesiącu jeden z seansów w ramach
filmowego cyklu „Sztuka X Muzy” organizowany jest specjalnie
z myślą o osobach starszych (poranek w pierwszy czwartek

ZBIORY SPECJALNE

Kwota [zł]

Liczba jednostek

Ogółem

11 262

531

Książka mówiona

422,00

49

Zbiory muzyczne (CD, DVD)

1330,00

62

▬

cykl podróżniczy – Świat na wyciągnięcie ręki,

każdego miesiąca); w 2018 roku w tego typu seansach

Filmy

4950,00

330

▬

cykl zdrowotny – Do biblioteki po zdrowie,

uczestniczyło łącznie ponad 1355 osób.

Gry

4560,00

120

▬ „Czwartki z paletą”,
130
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PROMOCJA MIASTA

terenie Tychów, w tym imprez objętych honorowym patronatem

Działania marketingowe

użytkowników. Liczba zamieszczanych informacji tygodniowo:

1. koordynowanie prac i wydarzeń związanych

ok. 15 lub więcej).

BEZPIECZEŃSTWO

Prezydenta Miasta (serwis miesięcznie odwiedza ponad 20 000

STRAŻ MIEJSKA MIASTA TYCHY

WSPÓŁPRACA Z KMP

interakcji z mieszkańcami oraz obsługa medialna wydarzeń kul-

W 2019 roku Straż Miejska Miasta Tychy liczyła 39 funkcjona-

Strażnicy miejscy w ramach współpracy z funkcjonariuszami

turalnych, sportowych, gospodarczych realizowanych na terenie

riuszy, którzy realizowali swoje czynności zgodnie z zadaniami,

Komendy Miejskiej Policji w Tychach podejmowali czynności

Tychów poprzez takie narzędzia, jak:

jakie zostały im wyznaczone przez Radę Miejską, Prezydenta-

podczas patroli nocnych, mieszanych – każdorazowo strażnik,

oficjalny profil miasta na Facebooku –

Starostę oraz Ustawę o Strażach Miejskich.

policjant patrolujący teren radiowozem SM. 378 wspólnych

liczba polubień: 17 994,

Zakres wykonywanych zadań związany był m.in. z:

służb patrolowych.

z organizacją w Tychach Mistrzostw Świata
Prowadzenie mediów społecznościowych w celu budowania

w Piłce Nożnej FIFA U20 Polska 2019,
2. organizacja festiwalu „Tyskie Żywioły”, który
w 2019 poświęcony był w głównej mierze relacjom
człowieka z przyrodą w dobie kryzysu klimatycznego,
3. przeprowadzenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego

▬

Transportu w Tychach promującego bezpieczeństwo
pieszych i rowerzystów w ruchu miejskim,

▬ Twitter: 1928 oberwujących,

▬

funkcjonowaniem BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH,

W okresie od maja do września funkcjonował posterunek
wodny na OW Paprocany. 53 służby na posterunku wodnym.

miejska aplikacja Treespot Tychy (bezpłatny, mobilny

▬

WINDYKACJĄ NAŁOŻONYCH MANDATÓW,

tyskie dziedzictwo kulturowe (szlak pozwala poznać historię

przewodnik miejski – baza aktualnych informacji

▬

PROFILAKTYKĄ – szkolną i przedszkolną,

miasta, architekturę oraz znane osoby związane z miastem),

o interesujących miejscach i wydarzeniach

▬

PARKINGIEM STRZEŻONYM dla pojazdów odholowanych,

zabezpieczyli 83 imprezy masowe oraz 3 zgromadzenia.Ponadto

w mieście) – Android: 9990 instalacji do 24 marca

▬

SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO MIASTA TYCHY,

współpraca obu tych formacji obejmowała prowadzenie akcji:

2020 r., iOS: 5920 instalacji do 24 marca 2020 r.,

▬

KONTROLĄ IMPREZ MASOWYCH i ZGROMADZEŃ,

▬

BEZPIECZNA WODA – „OW Paprocany”,

aplikacja NaTYCHmiastowy sms (usługa, dzięki której

▬

NADZOREM NAD PRAWIDŁOWYMI DZIAŁANIAMI

▬

BEZPIECZNE FERIE,

SŁUŻB W RAMACH AKCJI ZIMA.

▬

BEZPIECZNE WAKACJE,

4. stworzenie Tyskiego Szlaku Spacerowego promującego

▬

5. organizacja kampanii edukacyjnej „Kup psa.. nie zostawiam!”
poświęconej problemowi sprzątania psich odchodów,
6. organizacja akcji „Pozdrowieniach z Tychów”, która polegała

▬

na wysłaniu z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości

mieszkańcy mogą otrzymywać SMS-owe informacje

miejskiej kartki do szkół, miast partnerskich czy organizacji

o interesujących ich sprawach i wydarzeniach

(wysłano ponad 600 kartek do szkół w wielu polskich

dotyczących miasta) – 14572 subskrybentów,

miastach, a także m.in. do Szwecji czy Wielkiej Brytanii),

▬

Instagram: liczba postów: 178, liczba obserwujących: 2679.

7. kontynuacja programu „TY CHYba czytasz, bookcrossing
po tysku” (bookcrossingowe półki umieszczone zostały
w 14 różnych punktach miasta: między innymi w Urzędzie
Miasta, Szpitalu Miejskim czy Basenie Miejskim).

Inne zadania z zakresu promocji miasta:
1. Wydawanie Tyskiego Informatora Samorządowego
– w 2019 roku zredagowano 46 wkładek do
tygodnika „Twoje Tychy”, informujących mieszkańców

Działania organizacyjne i wizerunkowe

o najważniejszych miejskich wydarzeniach.

1. obchody 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej,

2. W ramach współpracy zagranicznej miasta Tychy

2. Plebiscyt Tyski Sportowiec Roku,

w 2019 roku nawiązano współpracę z miastem Oberhausen

3. Święto Miasta,

z Niemiec. Współpraca została nawiązana pomiędzy

4. obchody 100. Rocznicy wybuchu

instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi i gospodarczymi.

I Powstania Śląskiego w Tychach,

3. W ramach budowania wizerunku Tychów jako miasta

5. obchody 101. rocznicy odzyskania

▬

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY,

W siedzibie Straży Miejskiej przez całą dobę dyżurny przyjmuje

▬

KONKURS BRD,

ustne i telefoniczne skargi mieszkańców dotyczące różnego

▬

EGZAMIN KARTA ROWEROWA,

rodzaju nieprawidłowości występujących na terenie miasta.

▬

Straż Rybacką,

W 2019 roku odnotowano 14350 skarg i interwencji, co daje
średnio 40 zgłoszeń codziennie.

niepodległości przez Polskę,
7. Metropolitalna Wigilia dla Samotnych w Katowicach,
8. Realizacja działań promujących VI

przyjmowane były w formie:
▬

zawiadomień składanych pisemnie z prośbą o egzekucję,

▬

interwencji przyjmowanych ustnie

▬
▬

IZBA WYTRZEŹWIEŃ
Straż Miejska Miasta Tychy w ramach swoich uprawnień
prowadzi czynności związane z osadzaniem osób będących

skarg zgłaszanych pisemnie przez podmioty,

pod wpływem alkoholu w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu.

poczty elektronicznej – e-maili wpływających

Funkcjonariusze SM osadzili w niej w 2019r. 516 osób.

do sekretariatu i do funkcjonariuszy,
▬

SMS, MMS,

publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy”.

▬

wpisów do aplikacji „Zgłoś usterkę”.

miasta również takie działania, jak:

kontrola akwenów wodnych pod kątem
nielegalnego połowu ryb, rozpalania ognisk

przez patrole w rejonie,

i wydano dokument o nazwie „System zarządzania
4. W 2019 roku prowadzono w ramach promocji

▬

oraz zaśmiecania miejsc publicznych.
Skargi zgłaszane przez mieszkańców

dbającego o ekologię i przyrodę w mieście stworzono

6. Jarmark Bożonarodzeniowy,

Funkcjonariusze SM i KMP współpracowali podczas 479 służb,

Do Izby Wytrzeźwień wyjeżdżano 579 razy, w tym 156 na
wniosek KMP w Tychach.
Podczas przeprowadzania interwencji zdarzały się również
przypadki przewiezienia osób do miejsca zamieszkania (51 razy)

Czynności Straży Miejskiej, dane liczbowe:

oraz takie, w których należało przekazać osobę Pogotowiu
Ratunkowemu (5 osób).

przygotowywanie wydawnictw i innych materiałów

▬

mandaty – 154 na kwotę 19900 zł,

9. 5-lecie budżetu obywatelskiego,

promocyjnych (wydawnictwa promujące

▬

pouczenia ustne i pisemne – 2317,

10. działania informacyjne dot. „Systemu zarządzania

wydarzenia kulturalne, plakaty i ulotki),

▬

skierowanie wniosków o ukaranie do Sądu – 60,

nadzór nad korzystaniem z logotypu

▬

umieszczenie osób w Izbie Wytrzeźwień – 516,

i hasła promocyjnego miasta,

▬

ujęcie i przekazanie policji (sprawców,

osób bezdomnych, rozwozili ciepłe napoje, organizowali zbiórki

poszukiwanych) – 3,

ciepłej odzieży, żywności oraz informowali zainteresowanych

wykrycie przestępstw – 2 (dalsze postępowanie

o możliwości uzyskania pomocy w odpowiednich instytucjach.

edycję budżetu obywatelskiego,

▬

publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy”
Wśród zadań z zakresu promocji miasta znajduje się również

▬
▬

zarządzanie i redagowanie strony internetowej www.umtychy.pl,
której

celem

jest

ułatwienie

komunikacji

mieszkańców

z urzędem oraz koordynowanie i prowadzenie działalności
informacyjnej w zakresie funkcjonowania urzędu oraz miejskich

rozpatrywanie wniosków o przyznanie tytułu
Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Tychy,

▬

▬

prowadzone przez właściwe służby),

zakup gadżetów miejskich oraz
elementów reklamy zewnętrznej.

▬
▬

jednostek organizacyjnych i realizowanych przez nie zadań. Na
stronie prowadzona jest także obsługa medialna wydarzeń
kulturalnych, sportowych, gospodarczych realizowanych na
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▬

W okresie zimowym strażnicy miejscy prowadzili działania pn.
„Akcja Zima”, podczas których sprawdzali miejsca przebywania

Akcja zima to nie tylko wspomaganie osób bezdomnych, ale

realizacja zadań zleconych przez inne jednostki – 4728,

również pomoc mieszkańcom przy uruchomieniu pojazdu przy

kontrole spalania odpadów na

użyciu urządzenia rozruchowego (BOOSTER) umożliwiającego

prywatnych posesjach – 1074,

uruchomienie samochodu bez potrzeby podłączania akumula-

wyłapywanie zwierząt bezpańskich,

tora do prostownika sieciowego. W związku z łagodną zimą nie

dzikich, rannych – 1491.

udzielono w tym zakresie pomocy mieszkańcom.
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STRAŻ MIEJSKA MIASTA TYCHY
Zadania art. 130a i art. 50a – prawo o ruchu drogowym:
PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA
POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG

przeglądany 239 razy na potrzeby dochodzeń prowadzonych
przez funkcjonariuszy KMP oraz inne służby.
Poświęcono setki godzin na przeglądanie zarejestrowanych
zdarzeń i selekcji materiału do zapisu.

▬

pojazdy przyjęte na parking – 104,

▬

usunięte przez Straż Miejską – 32,

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

▬

pojazdy odebrane przez właścicieli – 78,

W 2019 roku w zajęciach profilaktycznych organizowanych

▬

pojazdy zlikwidowane – 13.

przez Straż Miejską Miasta Tychy wzięło udział 9023 osób.

KONTROLA PALENISK – TYSKI SMOG
Strażnicy miejscy w ramach swoich uprawnień przeprowadzili:
▬

▬

222 kontroli spalania odpadów na wolnym powietrzu.

352 wspólnych kontroli z IKO – nałożono 4
mandaty oraz pobrano 7 próbek do analizy.

ZWIERZĘTA
W 2019 roku funkcjonariusze SM otrzymali 484 zgłoszenia dotyczące bezpańskich psów i kotów. Ponadto 772 interwencje

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/15/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.
Uchwała jest na bieżąco realizowana.

31.01.2019

DUR

IV/67/19

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 31.01.2019 r.
Uchwała jest na bieżąco realizowana.

31.01.2019

DUR

IV/68/19

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/15/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.
Uchwała jest na bieżąco realizowana.

31.01.2019

DUR

IV/69/19

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r. Dokonano zmiany planu pracy komisji Rady poprzez zmianę terminu posiedzeń
Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w lutym na dzień 25 lutego 2019 r. Ponadto
w lutym dodano punkt 5 w brzmieniu: Realizacja działań miasta związanych z pomocą osobom bezdomnym w Tychach.
Zakończono realizację uchwały.

31.01.2019

DUR

IV/70/19

Uchwała 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
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r. Podjęcie uchwały wynikało z zasady hierarchiczności źródeł prawa,
przedmiotem uchwały nie mogą być kwestie, które podlegają regulacjom aktów wyższego rzędu. Wykroczenie poza
zakres delegacji ustawowej stwarza ryzyko powtórzenia lub modyfikacji norm obecnych w innych aktach prawnych,
w tym także norm hierarchicznie wyższych zawartych w ustawach, stąd konieczność ścisłego przestrzegania granic
umocowania prawnego do podejmowania uchwał.
Ustawa jest aktem prawnym hierarchicznie wyższym od aktów prawnych organów samorządu terytorialnego.
Przepis wynikający z podjętej wcześniej uchwały nie może zastrzegać o stosowaniu ustaw oraz rozporządzeń
wykonawczych, wobec których jest hierarchicznie niższy. Utrwalona linia orzecznicza uznaje za niedopuszczalne
powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.

31.01.2019

DUR

IV/71/19

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Komisję Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw
Społecznych i Samorządowych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r. Przyjęto sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
Uchwałę zrealizowano.

31.01.2019

DUR

IV/72/19

Uchwała w sprawie Statutu Osiedla „Z”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r., poz. 1340.
Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Obliguje Radę Miasta do przeprowadzenia
konsultacji społecznych Statutu Osiedla. Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych,
przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie treści statutu w dniu 8 stycznia 2019 r. Radzie Miasta przedłożono
projekt Statutu Osiedla w treści zaopiniowanej przez ww. Komisję.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.

31.01.2019

DUR

▬ „OBCY”,
▬ „JA I ZWIERZĘTA WOKÓŁ”,
KODEKS DROGOWY DLA NAJMŁODSZYCH,

▬ „AUTOCHODZIK” – „KOŁA STOP-ROBISZ KROK”.
Natomiast starsi uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum
zostali zapoznani z takimi problemami, jak:
▬

dotyczyły dzikich zwierząt, takich jak sarny, ptaki, nietope-

PRZEMOC i AGRESJA,

▬

rze i jeże. Interwencji informujących o martwych zwierzętach

ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z INTERNETU, CYBERPRZEMOC,

▬

odnotowano 217, natomiast 18 zgłoszeń dotyczyło znęcania

ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE,

▬

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH.

się nad zwierzętami. Strażnicy miejscy na bieżąco kontrolowali
przestrzeganie przepisów Regulaminu utrzymania czystości

Funkcjonariusze prowadzili zajęcia dla młodzieży szkolnej doty-

i porządku na terenie miasta Tychy, dotyczących obowiązków

czące zagadnień związanych z agresją i przemocą, ze szczególnym

osób utrzymujących zwierzęta domowe. Szczególną uwagę

uwzględnieniem tego zjawiska wśród rówieśników i w środowisku

strażnicy zwracają na przypadki wyprowadzania psów poza

szkolnym. Podczas zajęć zwracano uwagę na sposoby zapobie-

obręb mieszkania bądź nieruchomości bez smyczy lub kagańca,

gania tym problemom oraz wskazywano sposoby prawidłowego

a także na obowiązek sprzątania po swoich pupilach.

reagowania na nie. W trakcie zajęć poruszano także problema-

Łącznie przeprowadzono 1491 interwencji związanych
ze zwierzętami.
Kontynuowano współpracę z Miejskim Schroniskiem dla
Zwierząt oraz z Leśnym Pogotowiem dla Dzikich Zwierząt
w Mikołowie. Odnotowano 513 wyjazdów do pogotowia.

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA TYCHY

tykę cyberprzemocy oraz zagrożeń płynących z Internetu.
Ważnym punktem spotkań były tematy związane z problemem
narkomanii. Obejmowały one zagadnienia dotyczące definiowania pojęć, odpowiedzialności prawnej oraz sposobów reagowania
i przeciwdziałania zjawisku, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego.
Straż Miejska prowadziła też zajęcia profilaktyczne z zakresu

System Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy obejmuje 103 kamery

problematyki alkoholowej dla młodzieży. Podczas spotkań mło-

uruchomione w systemie 33 kamer obrotowych i 70 kamer

dzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miała m.in.

stacjonarnych.

możliwość zapoznania się pomieszczeniami i funkcjonowaniem

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

Straży Miejskiej oraz z przepisami prawnymi dotyczącymi osób
nieletnich. Uczestnicy brali udział w zajęciach warsztatowych
z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu.

posiada również samochód z monitoringiem mobilnym wyposażony w 3 kamery.
Operator Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta przekazał
dyżurnemu 479 nieprawidłowości występujących w rejonie działania kamer. Zabezpieczono 108 materiałów dla uprawnionych
134
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W związku z przeprowadzanymi przez Straż Miejską egzaminami na kartę rowerową dzieci, które ukończyły 10 lat, mogły
przystąpić do egzaminu praktycznego. W 2019 roku ich łączna
liczba wyniosła 1019.

Odpowiedzialny za
realizację

IV/66/19

▬ „BEZPIECZNE FERIE”,

▬

Data
podjęcia

Wydział Obsługi Rady Miasta - DUR

W przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach

▬ „BEZPIECZNE WAKACJE”,

Tytuł uchwały oraz informacja dotycząca realizacji

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY - ZESTAWIENIE WEDŁUG PODMIOTÓW

1–3 prowadzono zajęcia dotyczące takich tematów, jak:
▬ „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”,

nałożono 8 mandatów oraz udzielono 3 pouczeń;

Nr
uchwały

wiekowej.

nałożono 3 mandaty oraz udzielono 24 pouczeń;
przydomowych – 667 razy. W tych przypadkach
▬

Przeprowadzono 216 spotkań z uczniami w różnej grupie

Po przeprowadzeniu kontroli w tym zakresie
czynności dotyczące spalania w piecach

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA

podmiotów, tj. policji bądź prokuratury. Materiał wizyjny był

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019
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IV/73/19

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Family”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r., poz. 1342.
15 listopada 2018 r. do Rady Miasta Tychy wpłynął wniosek w sprawie utworzenia Osiedla „Family”. Zaproponowany
zasięg terytorialny zgłoszonej do utworzenia jednostki pomocniczej obejmował ulice: Niepodległości 57-81 i 87
numery nieparzyste; Edukacji 74-96 numery parzyste; Grzegorza Fitelberga 7-75 numery nieparzyste i 4-10
numery parzyste; Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1-3 numery nieparzyste i 6-40d numery parzyste. Po dokonanej
analizie ustalono, że ww. ulice nie wchodzą w zakres działania żadnej funkcjonującej na terenie miasta Tychy
jednostki pomocniczej. Grupa Inicjatywna utworzenia jednostki pomocniczej pn. osiedle „Family” spełniła wymóg
określony w § 63 ust. 2 Statutu Miasta Tychy, który brzmi: „Inicjatywa mieszkańców winna uzyskać poparcie
przynajmniej 10% mieszkańców osiedla, posiadających czynne prawo wyborcze”. Inicjatywa uzyskała poparcie
wymagane Statutem Miasta Tychy (liczba popierających wyniosła 194 osoby). Liczba osób zameldowanych na pobyt
stały na terenie działania osiedla wg stanu na dzień 16 stycznia 2019 r. wyniosła 2169 osób, w tym liczba osób
posiadających czynne prawo wyborcze wyniosła 1825 osób.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.

31.01.2019

DUR

V/91/19

Uchwała w sprawie w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Glinka 1”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r., poz. 1899.
15 stycznia 2019 r. do Rady Miasta Tychy wpłynął wniosek w sprawie utworzenia Osiedla „Glinka 1”. Zaproponowany
zasięg terytorialny zgłoszonej do utworzenia jednostki pomocniczej obejmuje ulice: Barbary, Bronisławy, Budowlanych
nr nieparzyste 83, 131- 163 i nr parzyste 142-148, Glińczańska.
Po dokonanej analizie ustalono, że ww. ulice nie wchodzą w zakres działania żadnej funkcjonującej na terenie
miasta Tychy jednostki pomocniczej. Grupa Inicjatywna utworzenia jednostki pomocniczej pn. osiedle „Glinka 1”
spełniła wymóg określony w § 63 ust. 2 Statutu Miasta Tychy, który brzmi: „Inicjatywa mieszkańców winna
uzyskać poparcie przynajmniej 10% mieszkańców osiedla, posiadających czynne prawo wyborcze”. Inicjatywa
uzyskała poparcie wymagane Statutem Miasta Tychy (liczba popierających wyniosła 36 osób). Liczba osób
zameldowanych na pobyt stały na terenie działania osiedla wg stanu na dzień 13 lutego 2019 r. wyniosła 222
osoby, w tym liczba osób posiadających czynne prawo wyborcze wyniosła 183 osoby.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.

28.02.2019

DUR

IV/74/19

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Żwaków”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r., poz. 1343.
15 listopada 2018 r. do Rady Miasta Tychy wpłynął wniosek w sprawie utworzenia Osiedla „Żwaków”. Zaproponowany
zasięg terytorialny zgłoszonej do utworzenia jednostki pomocniczej obejmuje ulice: Borowa 150-170 numery
parzyste; 143-161 numery nieparzyste, Ireny Sendlerowej; Jaśkowicka 3-55 numery nieparzyste; Kolejowa;
Księdza Prałata Eugeniusza Świerzego 21; Legionów Polskich 42; Myśliwska od parzyste do numeru 52, nieparzyste
od nr 43; Nowa; św. Elżbiety; Wisławy Szymborskiej; Zgody; Żarowska; Żorska. Po dokonanej analizie ustalono,
że ww. ulice nie wchodzą w zakres działania żadnej funkcjonującej na terenie miasta Tychy jednostki pomocniczej.
Grupa Inicjatywna utworzenia jednostki pomocniczej pn. osiedle „Żwaków” spełniła wymóg określony w § 63
ust. 2 Statutu Miasta Tychy, który brzmi: „Inicjatywa mieszkańców winna uzyskać poparcie przynajmniej 10%
mieszkańców osiedla, posiadających czynne prawo wyborcze”. Inicjatywa uzyskała poparcie wymagane Statutem
Miasta Tychy (liczba popierających wyniosła 262 osoby).
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie działania osiedla wg stanu na dzień 16 stycznia 2019 r.
wyniosła 2249 osób, w tym liczba osób posiadających czynne prawo wyborcze wyniosła 1589 osób.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.

31.01.2019

DUR

V/92/19

28.02.2019

DUR

IV/75/19

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Mąkołowiec”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r., poz. 1344.
27 listopada 2018 r. do Rady Miasta Tychy wpłynął wniosek w sprawie utworzenia Osiedla „Mąkołowiec”.
Zaproponowany zasięg terytorialny zgłoszonej do utworzenia jednostki pomocniczej obejmuje ulice: Albatrosów,
Bażancia, Bociania, Czyżyków, Derkaczy, Dołowa, Drozdów, Flamingów, Gilów, Jaskółcza, Jastrzębia, Kolibrów,
Kormoranów, Kosów, Krótka 19, Krucza, Łabędzia, Mąkołowska bez nr 133, Mikołowska 66-116 numery parzyste,
Objazdowa bez nr 2, Orla, Pawia, Przepiórek, Sikorek, Skowronków, Sowia, Strusia, Szczygla, Szpakowa, część
ul. Tulipanów obecnie niezamieszkała – w granicach zgodnie z załącznikiem mapowym, Wronia, Zielone Wzgórze,
Ziębia, Zimorodków. Po dokonanej analizie ustalono, że ww. ulice nie wchodzą w zakres działania żadnej
funkcjonującej na terenie miasta Tychy jednostki pomocniczej. Grupa Inicjatywna utworzenia jednostki pomocniczej
pn. osiedle „Mąkołowiec” spełniła wymóg określony w § 63 ust. 2 Statutu Miasta Tychy, który brzmi: „Inicjatywa
mieszkańców winna uzyskać poparcie przynajmniej 10% mieszkańców osiedla, posiadających czynne prawo
wyborcze”. Inicjatywa uzyskała poparcie wymagane Statutem Miasta Tychy (liczba popierających wyniosła 269
osób). Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie działania osiedla wg stanu na dzień 16 stycznia
2019 r. wyniosła 2874 osoby, w tym liczba osób posiadających czynne prawo wyborcze wyniosła 2167 osób.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.

31.01.2019

DUR

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Stare Tychy”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r., poz. 1900.
10 stycznia 2019 r. do Rady Miasta Tychy wpłynął wniosek w sprawie utworzenia Osiedla „Stare Tychy”.
Zaproponowany zasięg terytorialny zgłoszonej do utworzenia jednostki pomocniczej obejmuje ulice: Akacjowa,
Aleja Bielska nr 7, Boczna nr parzyste, Cypriana Norwida, Damrota, Gołębia, Jana Wieczorka, Jaworowa,
Karola Miarki, Kasztanowa, Katowicka nr parzyste i nieparzyste do 14, Krótka z wyjątkiem nr 19, Kościuszki,
Księdza Jana Kapicy, Księdza Kardynała Augusta Hlonda strona nr parzystych, Księdza Profesora Franciszka
Blachnickiego, Kukułcza, Marii Konopnickiej, Mikołowska nr parzyste od 28 do 64a i nr nieparzyste do 83,
Nowokościelna, Oświęcimska nr 4, Piwna, Piwowarów, Plac Wolności, Polna, Powstańców, Prześwit, Rynek,
Sadowa, Sienkiewicza, Skośna, Słowicza, Sokola, Solna, Starokościelna nr parzyste od 22 i nr nieparzyste,
Stroma, Studzienna, Wschodnia z wyjątkiem nr 76, Zakątek, Źródlana, Żurawia. Po dokonanej analizie ustalono,
że ww. ulice nie wchodzą w zakres działania żadnej funkcjonującej na terenie miasta Tychy jednostki
pomocniczej.
Grupa Inicjatywna utworzenia jednostki pomocniczej pn. osiedle „Stare Tychy” spełniła wymóg określony
w § 63 ust. 2 Statutu Miasta Tychy, który brzmi: „Inicjatywa mieszkańców winna uzyskać poparcie przynajmniej
10% mieszkańców osiedla, posiadających czynne prawo wyborcze”. Inicjatywa uzyskała poparcie wymagane
Statutem Miasta Tychy (liczba popierających wyniosła 376 osób). Liczba osób zameldowanych na pobyt stały
na terenie działania osiedla wg stanu na dzień 13 lutego 2019 r. wyniosła 3140 osób, w tym liczba osób
posiadających czynne prawo wyborcze wyniosła 2579 osób
.Uchwała realizowana na bieżąco.

V/93/19

28.02.2019

DUR

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Anna”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r., poz. 1898.
11 stycznia 2019 r. do Rady Miasta Tychy wpłynął wniosek w sprawie utworzenia Osiedla „Anna”. Zaproponowany
zasięg terytorialny zgłoszonej do utworzenia jednostki pomocniczej obejmuje ulice: Adama Asnyka, Arctowskiego,
Arkadowa, Biskupa Burschego 20, Dworcowa, Generała Andersa, Plac Świętej Anny, Wojska Polskiego. Po dokonanej
analizie ustalono, że ww. ulice nie wchodzą w zakres działania żadnej funkcjonującej na terenie miasta Tychy
jednostki pomocniczej. Grupa Inicjatywna utworzenia jednostki pomocniczej pn. osiedle „Anna” spełniła wymóg
określony w § 63 ust. 2 Statutu Miasta Tychy, który brzmi: „Inicjatywa mieszkańców winna uzyskać poparcie
przynajmniej 10% mieszkańców osiedla, posiadających czynne prawo wyborcze”. Inicjatywa uzyskała poparcie
wymagane Statutem Miasta Tychy (liczba popierających wyniosła 349 osoby). Liczba osób zameldowanych na pobyt
stały na terenie działania osiedla wg stanu na dzień 13 lutego 2019 r. wyniosła 3841 osób, w tym liczba osób
posiadających czynne prawo wyborcze wyniosła 3058 osób.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.

28.02.2019

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Suble-Glinka”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r., poz. 1901.
30 listopada 2018 r. do Rady Miasta Tychy wpłynął wniosek w sprawie utworzenia Osiedla „Suble-Glinka”.
Zaproponowany zasięg terytorialny zgłoszonej do utworzenia jednostki pomocniczej obejmuje ulice: Borowa
nr parzyste 40–118 i nr nieparzyste 1–99, Chałupnicza, Dunikowskiego nr parzyste 48–50, Grzybowa, Harcerska
nr parzyste 30–146 i nr nieparzyste 31–133, Hetmańska nr parzyste 2–30, Jagodowa, Jeżynowa, Ks. Stanisława
Radziejewskiego, Lucjana Rydla, Malinowa, Mostowa, Nizinna, Owczarska, Regionalna, Rękodzielnicza, Runowa,
Skalna nr parzyste od 106 i nr nieparzyste od 147, Stawowa, Stoczniowców 70 nr parzyste 24–28 i nr nieparzyste
23–29, Sublańska, Szuwarków, Walentego Roździeńskiego, Wodna, Zagrodowa, Zrębowa, Żwakowska nr parzyste
40–60 i nr 65. Po dokonanej analizie ustalono, że ww. ulice nie wchodzą w zakres działania żadnej funkcjonującej
na terenie miasta Tychy jednostki pomocniczej. Grupa Inicjatywna utworzenia jednostki pomocniczej pn. osiedle
„Suble-Glinka” spełniła wymóg określony w § 63 ust. 2 Statutu Miasta Tychy, który brzmi: „Inicjatywa mieszkańców
winna uzyskać poparcie przynajmniej 10% mieszkańców osiedla, posiadających czynne prawo wyborcze”. Inicjatywa
uzyskała poparcie wymagane Statutem Miasta Tychy (liczba popierających wyniosła 326 osób). Liczba osób
zameldowanych na pobyt stały na terenie działania osiedla wg stanu na dzień 13 lutego 2019 r. wyniosła 2666 osób,
w tym liczba osób posiadających czynne prawo wyborcze wyniosła 2174 osoby.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.03.2019 r. Dokonano zmiany planu pracy na wniosek Komisji Finansów Publicznych
poprzez dodanie punktu 2 w kwietniu 2019 r. w brzmieniu: Działalność i finanse Tyskiego Sportu S.A.
Uchwała została zrealizowana.

28.03.2019

DUR

V/90/19
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VII/120/19

Uchwała w sprawie Statutu Osiedla „Anna”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3511.
Weszła w życie 22.05.2019 r. Rada Miasta Tychy uchwaliła Statut Osiedla „Anna”.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.

25.04.2019

DUR

VII/121/19

Uchwała w sprawie Statutu Osiedla „Family”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3512.
Weszła w życie 22.05.2019 r. Rada Miasta Tychy uchwaliła Statut Osiedla „Family”. Uchwała jest realizowana na bieżąco.

25.04.2019

DUR

VII/122/19

Uchwała w sprawie Statutu Osiedla „Glinka 1”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3513.
Weszła w życie 22.05.2019 r. Rada Miasta Tychy uchwaliła Statut Osiedla „Glinka 1”. Uchwała jest realizowana na bieżąco.

25.04.2019

DUR

VII/123/19

Uchwała w sprawie Statutu Osiedla „Mąkołowiec”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3514.
Weszła w życie 22.05.2019 r. Rada Miasta Tychy uchwaliła Statut Osiedla „Mąkołowiec”. Uchwała jest realizowana
na bieżąco.

25.04.2019

DUR

VII/124/19

Uchwała w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3515. Weszła
w życie 22.05.2019 r. Rada Miasta Tychy uchwaliła Statut Osiedla „Stare Tychy”. Uchwała jest realizowana na bieżąco.

25.04.2019

DUR

VII/125/19

Uchwała w sprawie Statutu Osiedla „Suble-Glinka”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3516.
Weszła w życie 22.05.2019 r. Rada Miasta Tychy uchwaliła Statut Osiedla „Suble-Glinka”. Uchwała jest realizowana na bieżąco.

25.04.2019

DUR

VII/126/19

Uchwała w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3517.
Weszła w życie 22.05.2019 r. Rada Miasta Tychy uchwaliła Statut Osiedla „Żwaków”. Uchwała jest realizowana na bieżąco.

25.04.2019

DUR

VII/142/19

Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowania klubów sportowych w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 25.04.2019 r. Rada Miasta Tychy przyjęła wnioski z kontroli finansowania klubów
sportowych w Tychach. Uchwała została zrealizowana.

25.04.2019

DUR

VIII/143/19

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r. Nin. uchwała została podjęta po przedstawieniu przez Prezydenta Miasta
Tychy Raportu i po zakończeniu debaty nad jego treścią. Raport zawierał podsumowanie działalności Prezydenta
Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu
obywatelskiego. Uchwała została zrealizowana.

30.05.2019

DUR

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2018 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r. Zakończono realizację uchwały, przyjmując jednocześnie sprawozdania
z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2018 r.

30.05.2019

VIII/157/19

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy Rada Miasta
uznała skargę za bezzasadną. Zakończono realizację uchwały.

30.05.2019

DUR

VIII/158/19

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 w Tychach.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r. Po rozpatrzeniu skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22
w Tychach Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.

30.05.2019

DUR

VIII/146/19
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IX/159/19

Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r. Uchwała zrealizowana.

27.06.2019

DUR

IX/160/19

Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4955.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r. Art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) obliguje radę miasta do podjęcia uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. Art. 41a ust. 5 ustawy: „Rada gminy określa w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia
inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem
przepisów niniejszej ustawy”. Ponieważ ww. przepisy ustawy stosuje się do obecnej kadencji organów jednostek
samorządu terytorialnego, podjęcie uchwały jest zasadne.
Z idei obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w art. 41a ustawy o samorządzie gminnym, wynika,
że wnoszenie uchwał przez wskazaną w ustawie grupę mieszkańców gminy powinno być realne i nieskomplikowane.
Rada gminy, wykonując obowiązek zawarty w przepisie, powinna dążyć do maksymalnego odformalizowania
czynności związanych z podejmowaniem przez mieszkańców gminy inicjatyw w tym zakresie. Przytaczana powyżej
norma kompetencyjna powinna być interpretowana w sposób ścisły, literalny i zakazane jest dokonywanie wykładni
rozszerzającej jej przepis oraz wyprowadzanie w tym zakresie kompetencji w drodze analogii.
Uchwała jest na bieżąco realizowana.

27.06.2019

DUR

IX/161/19

Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.
Rada Miasta Tychy powołała Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2020-2023, w następującym składzie:
▬ radna Edyta Danielczyk,
▬ radny Michał Kasperczyk,
▬ radna Iwona Oleksiak.
Uchwała została zrealizowana.

27.06.2019

DUR

IX/162/19

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.
Zgodnie z art 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy zasięga od
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Realizując powyższy przepis ustawy,
na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Miasta wydała stosowne upoważnienie do przesłania danych o kandydatach
zgłoszonych na ławnika do Sądu Rejonowego w Tychach i kandydatach zgłoszonych na ławnika do Sądu Okręgowego
w Katowicach.
Uchwała została zrealizowana.

27.06.2019

DUR

IX/191/19

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy Rada Miasta
uznała skargę za nieuzasadnioną.
Zakończono realizację uchwały.

27.06.2019

DUR

X/192/19

Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r. Rada Miasta wybrała ławników w głosowaniu tajnym, po zapoznaniu się
z opinią o zgłoszonych kandydatach przedstawioną przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do
sądów powszechnych powołany Uchwałą Nr IX/161/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r.
Informacje:
▬ Liczba przyjętych zgłoszeń: 34
▬ Liczba wybieranych ławników: 42 (informacja Prezesa Sądu Okręgowego)
▬ Liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywną opinię Zespołu: 33
Uchwała została zrealizowana.

29.08.2019

DUR

DUR
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X/193/19

Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r. Podjęcie uchwały wynika z art. 162 § 10 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych. Kandydat na ławnika nie spełnił wymagań formalnych – nie przedłożył wszystkich wymaganych
w ww. ustawie dokumentów. Uchwała została zrealizowana.

29.08.2019

DUR

X/194/19

Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 września 2019 r., poz. 6150.
Uchwała weszła w życie 20.09.2019 r. W związku z wnioskiem Młodzieżowej Rady Miasta Tychy o zmianę statutu
Młodzieżowej Rady Miasta, Rada Miasta nadała jej Statut w wersji uwzględniającej wnioski Młodzieżowej Rady
Miasta oraz uwagi i wnioski uzyskane po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w tym środowisk młodzieżowych.
Uchwała jest na bieżąco realizowana.

29.08.2019

DUR

X/211/19

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy Rada Miasta
uznała skargę za bezzasadną. Zakończono realizację uchwały.

29.08.2019

DUR

XII/219/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr L/820/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. 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:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r. Ustalono zasady podziału środków finansowych, które zostały uwzględnione
w budżecie miasta Tychy dla jednostek pomocniczych w roku 2019. Uchwała jest realizowana na bieżąco.

31.10.2019

DUR

XII/220/19

Uchwała w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości
środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2020
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r. Ustalono zasady podziału środków finansowych, które zostały uwzględnione
w budżecie miasta Tychy dla jednostek pomocniczych w roku 2020. Uchwała jest realizowana na bieżąco.

31.10.2019

DUR

XII/242/19

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. Zakończono realizację uchwały.

31.10.2019

DUR

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r. Rada Miasta Tychy nie planuje wdrożenia w mieście Tychy Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów, ponieważ obowiązujące w kraju przepisy prawa wyczerpują temat zapobiegania i zwalczania
korupcji. Jednocześnie w zakresie tym nie jest obligatoryjne wprowadzenie „własnej” Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów. Ponadto do zwalczania korupcji w życiu publicznym oraz gospodarczym zostały powołane
i upoważnione odpowiednie organy państwowe, które kontrolują instytucje samorządowe w tym zakresie. Panu
Konradowi Cezaremu Łakomemu nie przysługuje prawo wniesienia skargi na sposób załatwienia przedmiotowej
petycji.

31.10.2019

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy Rada Miasta
uznała skargę za bezzasadną. Zakończono realizację uchwały.

28.11.2019

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy Rada Miasta
uznała skargę za nieuzasadnioną. Zakończono realizację uchwały.

28.11.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2020 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 12.12.2019 r. Rada Miasta przyjęła plany pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2020 roku.
Uchwała jest w trakcie realizacji.

12.12.2019

XII/243/19

XIII/274/19

XIII/275/19

XIV/276/19
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XIV/277/19

Uchwała w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle "Czułów"
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.,
poz. 9008. Uchwała weszła w życie 1.01.2020 r. Uchwałę zrealizowano.

12.12.2019

DUR

XIV/278/19

Uchwała w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle "Family"
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.,
poz. 9009. Uchwała weszła w życie 1.01.2020 r. Uchwałę zrealizowano.

12.12.2019

DUR

XIV/279/19

Uchwała w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle "Mąkołowiec"
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.,
poz. 9010. Uchwała weszła w życie 1.01.2020 r. Uchwałę zrealizowano.

12.12.2019

DUR

XIV/280/19

Uchwała w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle "Suble-Glinka"
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.,
poz. 9011. Uchwała weszła w życie 1.01.2020 r. Uchwałę zrealizowano.

12.12.2019

DUR

XIV/281/19

Uchwała w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle "Z"
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia
2019 r., poz. 9012. Uchwała weszła w życie 1.01.2020 r. Uchwałę zrealizowano.

12.12.2019

DUR

XIV/287/19

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. 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:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.,
poz. 9015. Uchwała weszła w życie 1.01.2020 r. Uchwała jest realizowana na bieżąco.

12.12.2019

DUR

XIV/296/19

Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 12.12.2019 r. Uchwała jest na bieżąco realizowana.

12.12.2019

DUR

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej-DUG
IV/76/19

Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (Spółce FINKORP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.

31.01.2019

DUG

IV/77/19

Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (Spółce Medella S.A. z siedzibą w Warszawie)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.

31.01.2019

DUG

IV/78/19

Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry (Spółce Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A.
z siedzibą w Warszawie)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.

31.01.2019

DUG

DUR

DUR

Wydział Budżetu - DKB
IV/79/19

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie
zewnętrzne”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.

31.01.2019

DKB

IV/80/19

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r.,
poz. 1345.

31.01.2019

DKB

IV/81/19

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.

31.01.2019

DKB

DUR

DUR
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IV/81/19

31.01.2019

DKB

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/79/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.
„Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.02.2019 r.

28.02.2019

DKB

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. 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:
Uchwała weszła w życie 28.02.2019 r.

28.02.2019

V/99/19

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r., poz.1902.

28.02.2019

DKB

V/100/19

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.02.2019 r.

28.02.2019

DKB

VI/112/19

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., poz. 3026.

28.03.2019

DKB

VI/113/19

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.03.2019 r.

28.03.2019

DKB

VII/127/19

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3518.

25.04.2019

DKB

VII/128/19

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 25.04.2019 r.

25.04.2019

DKB

VIII/144/19

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r.

30.05.2019

DKB

VIII/145/19

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31
grudnia 2018 roku
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r.

30.05.2019

DKB

VIII/147/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. 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:
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r.

30.05.2019

DKB

VIII/148/19

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 czerwca 2019 r.,
poz. 4296.

30.05.2019

DKB

VIII/149/19

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r.

30.05.2019

DKB

V/97/19

V/98/19
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Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:33:15

DKB

IX/166/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. 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:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

DKB

IX/167/19

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4956.

27.06.2019

DKB

IX/168/19

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

DKB

IX/169/19

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 2019 – 2020
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

DKB

X/195/19

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 września 2019 r., poz. 6151

29.08.2019

DKB

X/196/19

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r.

29.08.2019

DKB

XI/212/19

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 października 2019 r., poz. 6751.

26.09.2019

DKB

XI/213/19

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 26.09.2019 r.

26.09.2019

DKB

XII/221/19

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2019 r., poz. 7712.

31.10.2019

DKB

XII/222/19

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r.

31.10.2019

DKB

XII/223/19

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 2019 - 2021
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r.

31.10.2019

DKB

XIII/244/19

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 8423

28.11.2019

DKB

XIII/245/19

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

DKB

XIV/282/19

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., poz. 9013

12.12.2019

DKB

XIV/283/19

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 12.12.2019 r.

12.12.2019

DKB
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XIV/284/19

Uchwała w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2020 roku z budżetu
miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

12.12.2019

DKB

XIV/285/19

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

12.12.2019

DKB

XIV/286/19

Uchwała w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., poz. 9014.
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

12.12.2019

DKB

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - SWZ
IV/82/19

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/25/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.

31.01.2019

SWZ

XIII/247/19

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

28.11.2019

SWZ

XIII/248/19

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

28.11.2019

SWZ

XIII/249/19

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

SWZ

XIII/250/19

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/43/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 8425.
Uchwała weszła w życie 20.12.2019 r.

28.11.2019

SWZ

Uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 8426.
Uchwała weszła w życie 20.12.2019 r.

28.11.2019

XIII/251/19

SWZ

Placówka Pieczy Zastępczej „KWADRAT” PPZ KWADRAT
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IV/83/19

Uchwała w sprawie wskazania Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” jako jednostki obsługującej
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.

31.01.2019

PPZ
KWADRAT

V/94/19

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr III/49/18 Rady Miasta Tychy z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:

28.02.2019

PPZ
KWADRAT

V/95/19

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr III/50/18 Rady Miasta Tychy z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:

28.02.2019

PPZ
KWADRAT

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 3:33:15

V/96/19

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr III/46/18 Rady Miasta Tychy z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:

28.02.2019

PPZ
KWADRAT

X/198/19

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie „Placówka OpiekuńczoWychowawcza Nr 1 w Tychach” oraz nadania Statutu
Informacja o realizacji uchwały:
4 października 2019 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia
4 października 2019 r. (Nr NPII.4131.1.612.2019) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tychy
Nr X/198/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w całości.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 września 2019 r., poz. 6153.

29.08.2019

PPZ
KWADRAT

X/199/19

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie „Placówka OpiekuńczoWychowawcza Nr 2 w Tychach” oraz nadania Statutu
Informacja o realizacji uchwały:
4 października 2019 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia
4 października 2019 r. (Nr NPII.4131.1.611.2019) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tychy
Nr X/199/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w całości.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 września 2019 r., poz. 6154.

29.08.2019

PPZ
KWADRAT

XII/225/19

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr X/198/19 Rady Miasta Tychy z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r.

31.10.2019

PPZ
KWADRAT

XII/226/19

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr X/199/19 Rady Miasta Tychy z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r.

31.10.2019

PPZ
KWADRAT

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki - GWP
IV/84/19

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach - etap II
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2019 r., poz. 1512.

31.01.2019

GWP

VI/116/19

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława
Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., poz. 3029.
Uchwała weszła w życie 24.04.2019 r.

28.03.2019

GWP

VII/138/19

Uchwała w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3521.
Uchwała weszła w życie 22.05.2019 r.

25.04.2019

GWP

VIII/151/19

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 II
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 4297.
Uchwała weszła w życie 21.06.2019 r.

30.05.2019

GWP

VIII/152/19

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej,
Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 4298.
Uchwała weszła w życie 21.06.2019 r.

30.05.2019

GWP

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019

145

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485745

IX/180/19

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej
w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

GWP

IX/181/19

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka Dąbrowskiego, Grota Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej
i linii kolejowej w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

GWP

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
trzech obszarów położonych w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

IX/183/19

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nad
Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach – etap I
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4966.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.

27.06.2019

GWP

IX/184/19

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji,
Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4967.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.

27.06.2019

GWP

X/200/19

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r.

29.08.2019

GWP

X/201/19

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Tychy”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r.

29.08.2019

GWP

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku
Niedźwiadków w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 października 2019 r., poz. 6753.
Uchwała weszła w życie 22.10.2019 r.

26.09.2019

Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach w części obejmującej dwa
obszary w rejonie ul. Mysłowickiej
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r.

31.10.2019

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej
części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap IV
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2019 r., poz. 7717.
Uchwała weszła w życie 01.12.2019 r.

31.10.2019

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w rejonie Al. Bielskiej oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 12.12.2019 r.

12.12.2019

IX/182/19

XI/215/19

XII/236/19

XII/237/19

XIV/289/19

IV/86/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(do 3 lat)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.

31.01.2019

GGN

IV/87/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na
czas nieoznaczony)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.

31.01.2019

GGN

IV/88/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy
przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. De Gaulle’a
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.

31.01.2019

GGN

V/106/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 1651/65 położona w Tychach przy ul. Pomarańczy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.02.2019 r. Została uchylona Uchwałą NR X/207/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29
sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka
nr 1651/65, położonej w Tychach przy ul. Pomarańczy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli
działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności drogi na działce nr 1651/65.

28.02.2019

GGN

V/107/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(do 3 lat)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.02.2019 r.

28.02.2019

GGN

V/108/19

Uchwała w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów i wysokości
stawek procentowych tych bonifikat
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r., poz. 1906.
Uchwała weszła w życie 21.03.2019 r.

28.02.2019

GGN

VI/117/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(do 3 lat)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.03.2019 r.

28.03.2019

GGN

VI/118/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(na czas nieoznaczony)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.03.2019 r.

28.03.2019

GGN

VII/135/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(do 3 lat)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 25.04.2019 r.

25.04.2019

GGN

VII/136/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(na czas nieoznaczony)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 25.04.2019 r.

25.04.2019

GGN

VII/137/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy użytkowania gruntu
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 25.04.2019 r.

25.04.2019

GGN

VIII/153/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(do 3 lat)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r.

30.05.2019

GGN

VIII/154/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(na czas nieoznaczony)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r.

30.05.2019

GGN

GWP

GWP

GWP

GWP

GWP

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - GGN
IV/85/19

146

Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.01.2019 r.
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GGN
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XI/218/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 26.09.2019 r.

26.09.2019

GGN

XII/238/19

Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r.

31.10.2019

GGN

XII/239/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r.

31.10.2019

GGN

XII/240/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r.

31.10.2019

GGN

XIII/267/19

Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 3354/97 położonej przy ul. Jankowickiej
w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

GGN

XIII/268/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

GGN

XIII/269/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

GGN

XIV/290/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 12.12.2019 r.

12.12.2019

GGN

XIV/291/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
oraz zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy al. Bielskiej, stanowiącej własność Gminy,
oznaczonej jako część działki nr 3825/70 (do 3 lat)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 12.12.2019 r.

12.12.2019

GGN

XIV/292/19

Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 12.12.2019 r.

12.12.2019

GGN

XIV/293/19

Uchwała w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Tychach przy al. Bielskiej
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 12.12.2019 r.

12.12.2019

GGN

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku
Informacja o realizacji uchwały:
Sprawozdanie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r., poz. 1358.

31.01.2019

PZK

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 – 2023
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 25.04.2019 r.

25.04.2019

PZK

28.02.2019

MUZEUM
MIEJSKIE

IX/185/19

Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

GGN

IX/186/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(do 3 lat)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

GGN

IX/187/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(na czas nieoznaczony)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

GGN

IX/188/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej
w Tychach przy ul. Sadowej
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

GGN

IX/189/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości, położonej w Tychach przy
ul. Jaroszowickiej 100
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

GGN

X/202/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r.

29.08.2019

GGN

X/203/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r.

29.08.2019

GGN

X/204/19

Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r.

29.08.2019

GGN

X/205/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Powstańców
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r.

29.08.2019

GGN

X/206/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka
nr 786/475, położonej w Tychach przy ul. Jurajskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli
działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności drogi na działce nr 786/475
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r.

29.08.2019

GGN

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka
nr 1651/65, położonej w Tychach przy ul. Pomarańczy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli
działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności drogi na działce nr 1651/65
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r.

29.08.2019

X/208/19

Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 1092/723 położonej przy ul. Serdecznej w
Tychach, obciążonej hipoteką
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 29.08.2019 r.

29.08.2019

GGN

IV/89/19

XI/216/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki
nr 3820/66 i 4249/66 położonych w Tychach przy ul. Św. Elżbiety oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie
na rzecz właścicieli działek graniczących ograniczonego prawa rzeczowego, tj. odpłatnej służebności drogi na
działkach nr 3820/66 i 4249/66
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 26.09.2019 r.

26.09.2019

GGN

VII/141/19

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 26.09.2019 r.

26.09.2019

X/207/19

XI/217/19
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GGN

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Praw Obronnych i Pion Ochrony - PZK

Muzeum Miejskie
GGN

V/101/19

Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum Miejskiego w Tychach powołanej uchwałą Nr XLIV/722/18 Rady
Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.02.2019 r.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - MOPS
V/102/19

V/103/19

V/104/19

V/105/19

VII/132/19

VII/133/19

IX/175/19

X/197/19

XII/230/19

150

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r., poz. 1903.
Z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 roku.

28.02.2019

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r., poz. 1904.
Z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Z dniem 1 stycznia 2019 r.:
- Traci moc UCHWAŁA NR XXXVIII/780/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
- Traci moc UCHWAŁA NR III/52/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. 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.

28.02.2019

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie
zadań własnych gminy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r., poz. 1905.
Z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

28.02.2019

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 2019 roku
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.02.2019 r.

28.02.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-2021 w mieście
Tychy”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 25.04.2019 r.

25.04.2019

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 2019 roku
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 25.04.2019 r. Uchylona Uchwałą NR XII/235/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października
2019 r. 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 2019 roku.

25.04.2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4961.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.

27.06.2019

Uchwała w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin
zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 września 2019 r., poz. 6152.
Uchwała weszła w życie 20.09.2019 r.

29.08.2019

Uchwała w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ze
struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach i utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Gminy
Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 roku

31.10.2019
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XII/231/19

Uchwała w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA“ w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2019 r., poz. 7715.
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

31.10.2019

MOPS

XII/232/19

Uchwała w sprawie powierzenia obsługi wspólnej Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA” w Tychach
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2020 roku.

31.10.2019

MOPS

XII/233/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2019 r., poz. 7716.
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

31.10.2019

MOPS

XII/234/19

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r.

31.10.2019

MOPS

XII/235/19

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 2019 roku
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2019 r.

31.10.2019

MOPS

MOPS

MOPS

MOPS

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - IKO
V/109/19

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy do roku 2022”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r., poz. 1907.

28.02.2019

IKO

VI/119/19

Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe miasta Tychy, przyjętego uchwałą Nr 0150/745/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
miasta Tychy”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.03.2019 r.

28.03.2019

IKO

VII/134/19

Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2019
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3520.
Uchwała weszła w życie 22.05.2019 r.

25.04.2019

IKO

VIII/156/19

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie
Miasta Tychy na lata 2019-2024
Informacja o realizacji uchwały:
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LI/856/18 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września
2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie
Miasta Tychy na lata 2018-2022.
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r.

30.05.2019

IKO

IX/190/19

Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta
Tychy”
Informacja o realizacji uchwały:
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 0150/XXV/531/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27
listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

27.06.2019

IKO

28.11.2019

RKO

MOPS

MOPS

MOPS

MOPS

MOPS

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4968.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.
MOPS

XIII/270/19

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 (ze zm.)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 8431.
Uchwała weszła w życie 20.12.2019 r.
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XIII/271/19

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 (ze zm.)
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 8432.
Uchwała weszła w życie 20.12.2019 r.

28.11.2019

RKO

28.02.2019

PPN

Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., poz. 3027.

28.03.2019

MCO

VI/115/19

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych w Tychach,
obowiązującego od dnia 1 września 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., poz. 3028.

28.03.2019

MCO

VII/129/19

Uchwała w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 21
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 01.09.2019 r.

25.04.2019

MCO

VII/130/19

Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 25.04.2019 r.

25.04.2019

MCO

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. 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 tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3519.

25.04.2019

VIII/150/19

Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie
miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 30.05.2019 r.

30.05.2019

MCO

IX/170/19

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/711/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4957.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.

27.06.2019

MCO

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 2019/2020
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4958.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.

27.06.2019

Uchwała 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:
Traci moc Uchwała Nr XXIV/416/16Rady 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”. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca
2019 r., poz. 4959. Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.

27.06.2019

IX/174/19

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 osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4960.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.

27.06.2019

MCO

XI/214/19

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. 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 tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 października 2019 r., poz. 6752.
Uchwała weszła w życie 01.09.2019 r.

26.09.2019

MCO

XII/229/19

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/174/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące
osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie
Orły”
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2019 r., poz. 7714.
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

31.10.2019

MCO

XIII/253/19

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona
Kruczkowskiego w Tychach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

MCO

XIII/254/19

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

MCO

XIII/255/19

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Wyspiańskiego w Tychach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

MCO

XIII/256/19

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Tychach w Zespole
Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Tychach w Zespole Szkół
nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

MCO

XIII/257/19

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Tychach w Zespole Szkół nr 1
im. Gustawa Morcinka w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 1 w Tychach w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa
Morcinka w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

MCO

XIII/258/19

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 2
w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

MCO

XIII/259/19

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 w Tychach w Zespole Szkół nr 4
im. Janusza Groszkowskiego w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 3 w Tychach w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza
Groszkowskiego w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

MCO

XIII/260/19

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 im. Hanny i Kazimierza Wejchertów
w Tychach w Zespole Szkół nr 5 w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 4 im. Hanny i Kazimierza Wejchertów
w Tychach w Zespole Szkół nr 5 w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

MCO

Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego - PPN
V/110/19

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.02.2019 r.
Miejskie Centrum Oświaty - MCO

VI/114/19

VII/131/19

IX/171/19

IX/173/19
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XIII/261/19

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 w Tychach w Zespole Szkół nr 6
w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 5 w Tychach w Zespole Szkół nr 6 w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6 w Tychach w Zespole Szkół nr 7
w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 6 w Tychach w Zespole Szkół nr 7 w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

XIII/263/19

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 8428.
Uchwała weszła w życie 20.12.2019 r.

28.11.2019

MCO

XIII/264/19

Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów
oraz rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w mieście Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., poz. 9016.
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

12.12.2019

MCO

XIII/262/19

MCO

Urząd Pracy - PUP
IX/176/19

MCO

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 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2019 r., poz. 3522.
Traci moc UCHWAŁA NR III/63/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. 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
Uchwała weszła w życie 22.05.2019 r.

25.04.2019

VII/140/19

Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach na Uchwałę
Nr III/63/2018 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. 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 weszła w życie 24.05.2019 r.

25.04.2019

PSM

XIV/295/19

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 2020
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., poz. 9018.
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

12.12.2019

PSM

PSM

Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 4299.
5 lipca 2019 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 lipca 2019
r. (Nr NPII.4131.369.16.2019) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tychy Nr VIII/155/19
z dnia 30 maja 2019 r. w części określonej w załączniku do uchwały w rubryce 4 tabeli :OŚWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY” w zakresie zdania: „Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.233 §1 Kodeksu
karnego, który przewiduje <<Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat>>”.

IX/177/19

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Leszczynowej
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4963.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.

27.06.2019

GWG

IX/178/19

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Żorskiej
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4964.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.

27.06.2019

GWG

IX/179/19

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Żorskiej
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4965.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.

27.06.2019

GWG

XIII/266/19

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondo Myśliwskie rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej z ulicą
Legionów Polskich w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 8430.
Uchwała weszła w życie 20.12.2019 r.

28.11.2019

GWG

30.05.2019

X/210/19

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem
lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za
korzystanie z nich
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 września 2019 r., poz. 6155.
Uchwała weszła w życie 20.09.2019 r.

29.08.2019

MZUiM

XIII/272/19

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:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

MZUiM

XIII/273/19

Uchwała w sprawie powierzenia Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu budowy, przebudowy
i remontu wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 28.11.2019 r.

28.11.2019

MZUiM

XIV/294/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent
Miasta Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., poz. 9017.
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

12.12.2019

MZUiM

IGL

Wydział Podatków i Opłat - DKP

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia - DUO
IX/163/19

Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w 2019 roku
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

DUO

IX/164/19

Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

DUO

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet członków komisji wyborczych
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 27.06.2019 r.

27.06.2019

IX/165/19
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PUP

Miejski Zarząd Ulic i Mostów - MZUiM

Wydział Gospodarki Lokalowej - IGL
VIII/155/19

27.06.2019

Wydział Geodezji - GWG

Straż Miejska - PSM
VII/139/19

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r., poz. 4962.
Uchwała weszła w życie 19.07.2019 r.

DUO

XII/224/19

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
obowiązujących na terenie gminy Tychy
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2019 r., poz. 7713.
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

31.10.2019

DKP

XIII/246/19

Uchwała w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 8424.
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

28.11.2019

DKP

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2019

155

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485745

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” - WRZOS
XII/227/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/589/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

31.10.2019

WRZOS

XIII/265/19

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
– Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Batorego 57 i Filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej
„Wrzos” przy ul. Edukacji 11 w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 8429.
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

28.11.2019

WRZOS

31.10.2019

CUW

31.10.2019

PRF

28.11.2019

Żłobek
Miejski

Centrum Usług Wspólnych - CUW
XII/228/19

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu
oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej
w ramach wspólnej obsługi
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2020 r.
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich - PRF

XII/241/19

Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała weszła w życie 31.10.2020 r.
Żłobek Miejski

XIII/252/19

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/160/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych
przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek
Miejski w Tychach
Informacja o realizacji uchwały:
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 8427.
Uchwała weszła w życie 01.01.2020 r.

„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 została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
pod adresem: https://bip.umtychy.pl/raport-o-stanie-gminy
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