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Szanowni Państwo!
Raport o stanie miasta to źródło wiedzy o Tychach i zmianach, jakie zaszły w naszym mieście w ubiegłym
roku. Na blisko 170 stronach podsumowaliśmy działalność Rady Miasta, Prezydenta, miejskich instytucji i spółek działających w Tychach. Znajdziecie w nim wiele szczegółowych informacji, m.in. o sytuacji
na rynku pracy, pomocy osobom potrzebującym, działalności placówek oświatowych, organizowanych
w mieście wydarzeniach czy realizowanych inwestycjach.
W 2020 roku realizacja wartego ponad 117 milionów projektu pn. Inteligentny System Zarządzania
i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS), obejmującego przebudowę blisko 40 skrzyżowań, weszła w decydującą fazę. W maju oddaliśmy do użytku przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim - jeden
z najładniejszych obiektów tego typu w kraju. W ubiegłym roku zakończyły się także prace przy dwóch
innych obiektach sportowych: Stadionie Lekkoatletycznym oraz boisku do futbolu amerykańskiego
na osiedlu „Z”. W 2020 roku, za ok. 4,3 miliona złotych, wyremontowaliśmy 6,5 km ścieżek rowerowych, m.in.
na ulicach: Edukacji, Grota-Roweckiego, Piłsudskiego. Przeprowadziliśmy także remonty w 27 placówkach
oświatowych: szkołach i przedszkolach. Rok 2020 to także dalsza walka o czyste powietrze. Podpisaliśmy
umowę na realizację wartego ponad 23 miliony złotych projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą
na poprawę jakości powietrza w Tychach (OZE), w ramach którego zamontowanych zostanie 960 instalacji
odnawialnych źródeł energii, m.in.: pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych w 684 budynkach mieszkalnych na terenie miasta. Nie zapomnieliśmy także o projektach społecznych, aktywizujących osoby starsze
i samotne. Pamiętaliśmy o kulturze i sporcie. Jednak to, co działo się w prawie całym 2020 roku, było
zdominowane przez jeden temat: pandemię koronawirusa. COVID-19 wymusił zmiany w funkcjonowaniu
Urzędu Miasta, miejskich instytucji i sprawił, że musieliśmy odwołać ważne dla mieszkańców i integrujące
lokalną społeczność wydarzenia, np. Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy czy Dni Miasta. Uczniowie rozpoczęli naukę zdalną. Działalność instytucji kultury na długi czas przeniosła się do sieci, a obiekty sportowe,
m.in. Wodny Park Tychy czy Basen Miejski zostały zamknięte. Wielu przedsiębiorców musiało zamknąć
swoje firmy lub ograniczyć ich działanie. Ogromnym wyzwaniem dla służb medycznych było przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ w jednoimienny szpital zakaźny, a następnie
w szpital II i III stopnia zabezpieczenia. W 2020 r. w okresie od 20 marca do 31 grudnia w szpitalu leczonych
było 2674 pacjentów z COVID-19. W tym czasie wykonano w nim ponad 18 tys. testów w kierunku wykrycia SARS-CoV-2. Wszyscy pracownicy służb medycznych w całym mieście z oddaniem i poświęceniem
w dalszym ciągu walczą o zdrowie i życie naszych bliskich, sąsiadów, przyjaciół, kolegów z pracy. Wielu
mieszkańców czy przedsiębiorców przez cały rok okazywało im wsparcie – dowożąc posiłki, dostarczając
darmowe maseczki czy przyłbice. Byliśmy świadkami wielu pięknych przykładów ludzkiej solidarności.
O tym, jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie miasta i jakie działania podjęto, by pomóc potrzebującym, przeczytacie w poszczególnych rozdziałach „Raportu o stanie miasta Tychy”.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z całym raportem. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pracę
w tym trudnym roku, w którym musieliśmy się zmierzyć z nowymi wyzwaniami i wprowadzić wiele zmian
w naszym życiu. Pomimo trudności wiele udało nam się razem osiągnąć. Jestem pewien, że poradzimy
sobie także z każdym kolejnym wyzwaniem.
PREZYDENT MIASTA TYCHY
Andrzej Dziuba
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GEOGRAFIA MIASTA
Tychy są miastem na prawach powiatu o powierzchni 81,81 km2,
położonym w środkowej części województwa śląskiego, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się siedem gmin:
Katowice, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Mikołów, Wyry, Kobiór,
wchodzących w skład czterech powiatów. Tychy stanowią ośrodek usługowy dla południowego obrzeża aglomeracji. Zasięg
oddziaływania obejmuje w głównej mierze powiat bieruńsko-lędziński, a w mniejszym stopniu także niektóre gminy powiatu
mikołowskiego i pszczyńskiego oraz powiatu oświęcimskiego
w województwie małopolskim. Obszar, na którym leżą Tychy,
charakteryzuje się mikroklimatem wyżynnym, z dużym wpływem pobliskich gór – pasma Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.
Z uwagi na niemal codziennie wiejące wiatry Tychy określane
są „miastem przeciągów”. Ponadto występują tu liczne burze
oraz duża i nierzadko nagła zmienność pogody. Tychy leżą

Lasy Katowicko-Murckowskie, będące fragmentem południowej

w dorzeczu Wisły, w zlewni Wisła Mała. Od południa, wschodu

części Leśnego Pasa Ochronnego GOP. Tychy zajmują znaczące

i zachodu miasto otaczają Lasy Pszczyńskie, będące pozosta-

miejsce w Polsce pod względem powierzchni parków spacerowo

łością dawnej Puszczy Pszczyńskiej, a na północy znajdują się

-wypoczynkowych (82,31 ha) oraz zieleńców (6,02 ha).

INFOGRAFIKA 1

POWIERZCHNIA WYBRANYCH MIAST
województwa śląskiego w km2
1. Dąbrowa Górnicza
188,73
2. Katowice
164,64
3. Częstochowa
159,71
4. Jaworzno
152,59
5. Rybnik
148,36

3

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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INFOGRAFIKA 2

12

13

14

Tychy

11

81,81 km2

MIEJSCE MIASTA TYCHY W RANKINGU
POD WZGLĘDEM POWIERZCHNI

7

WOJEWÓDZTWO

POLSKA

47

4
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ŚLĄSKIE

8

15

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / Stan na 1.01.2020 rok
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SAMORZĄD MIASTA TYCHY

INFOGRAFIKA 3

LUDNOŚĆ WYBRANYCH MIAST
województwa śląskiego
2
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1. Katowice
292 774
2. Częstochowa
220 433
3. Sosnowiec
199 974
4. Gliwice
178 603
5. Zabrze
172 360
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6. Bielsko Biała
170 663
7. Bytom
165 263
8. Rybnik
138 098
9. Ruda Śląska
137 360
10. Tychy
121 819

11. Dąbrowa Górnicza
119 373
12. Chorzów
107 807
13. Jaworzno
91 115
14. Jastrzębie-Zdrój
88 743
15. Mysłowice
74 186

SKŁAD RADY MIASTA VIII KADENCJI W 2020 ROKU
IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA W RADZIE MIASTA

KLUB RADNYCH

KAROLINA CHEMICZ-PAŁYS

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury

Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska

WOJCIECH CZARNOTA

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Koalicja Obywatelska

EDYTA DANIELCZYK

-

LIDIA GAJDAS

8

Tychy

14

121 913
6

INFOGRAFIKA 4

MAREK GOŁOSZ

MIEJSCE MIASTA TYCHY W RANKINGU
POD WZGLĘDEM LUDNOŚCI

GRZEGORZ GWÓŹDŹ
JAROSŁAW HAJDUK

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
-

28

10

ŚLĄSKIE

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / Stan na 1.01.2020 rok

Prawo i Sprawiedliwość
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

-

MICHAŁ KASPERCZYK
GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK

Koalicja Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych
-

Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska
Prawo i Sprawiedliwość

BARBARA KONIECZNA

Przewodnicząca Rady Miasta

Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska

PATRYCJA KOSOWSKA-PAWŁOWICZ

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska

KRZYSZTOF KRÓL

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska

ANNA KRZYSTYNIAK

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

Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska

ANDRZEJ KŚCIUCZYK
MAGDALENA ŁUKA
IWONA OLEKSIAK
ALEKSANDRA PABIAN

-

ANITA SKAPCZYK

Prawo i Sprawiedliwość

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
-

Koalicja Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość

Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych

Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska

Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw
Społecznych i Samorządowych

Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska

URSZULA PAŹDZIOREK-PAWLIK
-

Prawo i Sprawiedliwość

SŁAWOMIR SOBOCIŃSKI

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska

JÓZEF TWARDZIK

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Koalicja Obywatelska

DARIUSZ WENCEPEL

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Niezrzeszony

SŁAWOMIR WRÓBEL

-

Prawo i Sprawiedliwość

ALEKSANDRA WYSOCKA- SIEMBIGA

-

Prawo i Sprawiedliwość

RAFAŁ ŻELAZNY
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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 rzadziej niż raz na kwartał. W 2020 roku odbyło się 9 sesji Rady Miasta

INFOGRAFIKA 6

PODJĘTE UCHWAŁY
wg inicjatywy uchwałodawczej

PREZYDENT MIASTA TYCHY
Funkcję Prezydenta Miasta Tychy w 2020 r. pełnił Andrzej Dziuba.
Prezydent realizował swoje zadania za pomocą wydziałów
urzędu miasta i jednostek organizacyjnych miasta.

oraz 47 posiedzeń komisji, a liczba podjętych uchwał wyniosła 176.
Od kwietnia 2020 r., z uwagi na sytuację epidemiologiczną, Rada

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA TYCHY W 2020 ROKU

Miasta zaczęła obradować w trybie zdalnym. Od maja 2020 r. zdalnie odbywały się również posiedzenia komisji Rady Miasta.

DSI
W 2020 roku w Radzie Miasta funkcjonowało 6 komisji:
▬

Komisja Finansów Publicznych,

▬

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury,

▬

Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia,
Spraw Społecznych i Samorządowych,

▬

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,

▬

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

▬

Komisja Rewizyjna.

INFOGRAFIKA 5

PRACA RADY MIASTA TYCHY W LICZBACH

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
Tam również zamieszczono m.in. informacje z prac komisji
Rady oraz interpelacje i zapytania radnych skierowane do
Prezydenta Miasta.
Informacje o uchwałach podjętych przez Radę Miasta

Administrator Systemów Informatycznych

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA TYCHY W 2020 ROKU
AUKSO
CUW
WRZOS
MBP

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

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

MZBM

Miejski Zarząd Budynków

PAW

Audytor Wewnętrzny

GKZ

Miejski Konserwator Zabytków

DUM

Miejski Rzecznik Konsumentów

MCK

Miejskie Centrum Kultury

PKZ

Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej

MCO

Miejskie Centrum Oświaty

PPR

Rzecznik Prasowy

DBH

Samodzielne stanowisko bhp i ppoż

PRP

Radca prawny

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

Wydział Gospodarki Lokalowej
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Innowacji i Inwestycji

Mieszkalnych ZB w Tychach
MZUiM

MM
PPZ KWADRAT
PZON

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

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

TM
TZUK
ZM

Teatr Mały
Tyski Zakład Usług Komunalnych
Żłobek Miejski w Tychach

Prezydent upoważniał swoich zastępców i pracowników urzędu
do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej oraz powoływał komisje i zespoły jako
organy pomocniczo-opiniodawczo-doradcze o charakterze
stałym lub doraźnym. W 2020 r. funkcję Zastępcy Prezydenta
ds. Zrównoważonego Rozwoju pełniła Aneta Moczkowska, a od
sierpnia Hanna Skoczylas, Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki

RKO

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

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

RKM

Wydział Komunikacji

cznych Maciej Gramatyka, Skarbnika Miasta Urszula Dryka

uchwaly-rady-miasta

DUK

Wydział Kontroli

i Sekretarza Miasta Aneta Luboń-Stysiak.

Tychy w 2020 roku są dostępne na stronie Biuletynu

Przestrzennej Igor Śmietański, Zastępcy Prezydenta ds. Społe-

DKK

Wydział Księgowości

DUR

Wydział Obsługi Rady Miasta

Informacje o funkcjonowaniu samorządu tyskiego można

DUO

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia

znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

GWP

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

https://bip.umtychy.pl

DKP

Wydział Podatków i Opłat

SPK

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

SDS

Samodzielne stanowisko Pełnomocnik Prezydenta
ds. utworzenia i uruchomienia Domu Pomocy
Społecznej z siedzibą w Kobiórze

Zadania i uprawnienia prezydenta miasta określa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Ponadto prezydent
pełnił rolę zwierzchnika służbowego wobec zastępców prezydenta,
sekretarza, skarbnika oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.
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Jednym z głównych zadań Prezydenta Miasta jest realizacja budżetu miasta uchwalonego przez Radę Miasta. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje statystyczne z zakresu finansów publicznych w odniesieniu do innych miast.

Liczba mieszkańców zameldowanych
na pobyt stały i czasowy (na 31.12.2020)
Dochody ogółem

TYCHY

GLIWICE

DĄBROWA
GÓRNICZA

BYTOM

SOSNOWIEC

BIELSKO-BIAŁA

KATOWICE

120 534

168 080

113 401

140 776

188 082

162 960

273 411

985 346 134

1 585 232 151

926 074 096

1 043 521 760

1 258 621 738

1 388 419 154

2 385 622 485

8175

9431

8166

7413

6692

520

8725

975 631 030

1 572 648 190

925 337 366

1 049 868 437

1 225 076 024

1 451 773 987

2 433 835 878

8094

9357

8160

7458

6514

8909

8902

771 643 110

1 212 227 230

755 155 086

940 042 215

1 023 433 789

1 149 605 768

1 958 302 369

Dochody na 1 mieszkańca
Wydatki ogółem
Wydatki na 1 mieszkańca
Wydatki bieżące ogółem
Wydatki bieżące na 1 mieszkańca

6402

7212

6659

6678

5441

7055

7162

203 987 919

360 420 960

170 182 280

109 826 222

201 642 236

302 168 219

475 533 509

1692

2144

1501

780

1072

1854

1739

20,9

22,9

18,4

10,5

16,5

20,8

19,5

Nadwyżka operacyjna
(dochody bieżące - wydatki bieżące)

70 284 533

192 632 227

60 005 554

5 088 527

69 239 478

78 071 080

151 998 190

Nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca

583

1146

529

36

368

479

556

134 284 818

520 959 314

318 002 372

311 878 502

174 461 326

330 735 680

770 057 417

1114

3099

2804

2215

928

2030

2816

286 666 418

400 074 652

276 926 902

325 406 201

357 037 641

480 507 058

664 254 889

Wydatki majątkowe ogółem
Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca
Udział wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem [%]

Zadłużenie
Zadłużenie na 1 mieszkańca
KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW:
- oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza
udział w wydatkach ogółem [%]
- transport i łączność

29,4

25,4

29,9

31,0

29,1

33,1

27,3

190 562 940

210 269 560

112 508 220

64 064 797

180 743 557

255 651 135

434 806 139

19,5

13,4

12,2

6,1

14,8

17,6

17,9

226 933 540

308 237 082

191 730 336

321 207 959

352 083 168

317 779 875

506 880 911

23,3

19,6

20,7

30,6

28,7

21,9

20,8

74 943 539

58 492 156

34 031 709

57 309 567

82 746 618

68 793 477

148 160 475

7,7

3,7

3,7

5,5

6,8

4,7

6,1

57 047 978

122 662 698

172 090 518

79 392 832

127 013 257

90 826 929

172 256 898

5,8

7,8

18,6

7,6

10,4

6,3

7,1

54 494 228

76 678 587

63 009 218

57 170 446

63 604 556

83 929 733

166 743 970

5,6

4,9

6,8

5,4

5,2

5,8

6,9

27 522 522

155 782 176

7 087 226

86 925 138

8 689 143

28 538 416

167 324 112

2,8

9,9

0,8

8,3

0,7

2,0

6,9

22 262 905

47 688 198

8 416 672

20 881 415

18 259 927

66 680 623

27 051 625

2,3

3,0

0,9

2,0

1,5

4,6

1,1

15 066 763

37 427 045

17 481 953

27 527 787

20 499 760

33 641 201

41 907 891

1,5

2,4

1,9

2,6

1,7

2,3

1,7

20 130 196

155 336 035

42 054 615

9 982 294

14 398 398

25 425 540

104 448 968

2,1

9,9

4,5

1,0

1,2

1,8

4,3

udział w wydatkach ogółem [%]
- rodzina, pomoc i polityka społeczna
udział w wydatkach ogółem [%]
- 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 [%]
- ochrona zdrowia
udział w wydatkach ogółem [%]
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
udział w wydatkach ogółem [%]
- pozostałe
udział w wydatkach ogółem [%]

975 631 029,78 1 572 648 189,75

925 337 366,48 1 049 868 436,81 1 225 076 024,45 1 451 773 987,45 2 433 835 877,60

Szczegółowe wykonanie budżetu miasta, w tym wydatków remontowych i majątkowych za rok 2020, znajduje się pod adresem:
https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=490035
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ORGANIZACJA PRACY URZĘDU PODCZAS PANDEMII

INFOGRAFIKA 7

Ze względu na pandemię i zalecany dystans społeczny konieczne

ANKIETOWANI DEKLARUJĄCY CHĘĆ KORZYSTANIA
Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH W PRZYSZŁOŚCI

było wprowadzenie ograniczeń w tradycyjnej obsłudze klienta

Analiza zebranych ankiet wykazała, że:
▬

z e-usług najchętniej korzystają osoby
w przedziale wiekowym 26 – 55 lat;

▬

65% ankietowanych załatwiało już sprawy drogą

▬

78% ankietowanych załatwiało ostatnią sprawę drogą

i nowych rozwiązań, które umożliwią mieszkańcom i pracownidziałania: początkowo Biuro Obsługi Klienta przeniesiono do

elektroniczną za pośrednictwem Urzędu Miasta Tychy

Pawilonu Ślubów, gdzie załatwiane były w reżimie sanitarnym

w 2020 r., w tym 68% po ogłoszeniu pandemii;

tylko pilne sprawy mieszkańców, po uprzednim telefonicznym

▬

najpopularniejsze e-usługi to wniosek o wydanie

uzgodnieniu terminu wizyty. Pozostałe sprawy były załatwiane

dowodu osobistego (26%), zameldowanie

drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dodatkowo wprowadzono

/wymeldowanie (15%), wniosek o odpis aktu stanu

rotacyjną pracę zdalną. Pracownikom zapewniono dostęp do

cywilnego (11%), wniosek o dopisanie do spisu

urzędowych programów, dzięki czemu mogli realizować swoje

/rejestru wyborców (11%), wniosek o aktywację

obowiązki służbowe w domu. Częściej też wykorzystywano

/dezaktywację konta na platformie e-Urząd

dostępne e-narzędzia. W kwietniu 2020 r. wznowiono pracę

– tyski portal informacyjno-płatniczy (6%);

w BOK, a od czerwca 2020 r. powrócono do normalnej obsługi
czeń w funkcjonowaniu wydziałów sprawy były realizowane
terminowo.

OCENA STOPNIA TRUDNOŚCI ZAŁATWIENIA
SPRAW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA
POŚREDNICTWEM URZĘDU MIASTA TYCHY

elektroniczną za pośrednictwem Urzędu Miasta Tychy;

kom bezpieczne załatwianie spraw. Podjęto m.in. następujące

klienta bez zapisów - w reżimie sanitarnym. Pomimo ograni-

INFOGRAFIKA 9

INFOGRAFIKA 8

OKRESY, W KTÓRYCH ANKIETOWANI OSTATNIO
ZAŁATWIALI SPRAWY URZĘDOWE DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ

▬

82% ankietowanych posiada podpis elektroniczny
umożliwiający załatwienie spraw drogą elektroniczną,
a najpopularniejszy jest podpis zaufany (78%);

▬

60% ankietowanych nie widzi żadnych barier
w załatwianiu spraw drogą elektroniczną,

Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z usług elek-

a pozostała grupa wymienia następujące

tronicznych, zorganizowano akcję promocyjną na stronie

przeszkody: sprawa nie jest dostępna drogą

internetowej Urzędu Miasta Tychy oraz w social mediach,

elektroniczną (13%), wola załatwiania spraw

dotyczącą następujących usług: profil zaufany, eUrząd, mOby-

osobiście w urzędzie (11%), brak wiedzy na temat

watel, Dokumenty Zastrzeżone, Rejestr Danych Kontaktowych.

załatwiania spraw elektronicznie (10%), zbyt duża

Dodatkowo, aby poznać opinie mieszkańców na temat e-usług,

trudność załatwiania spraw elektronicznie (6%);

przeprowadzono wśród nich badania ankietowe pod nazwą

▬

„Realizacja e-usług w Urzędzie Miasta Tychy”. Ankietę udostęp-

65% ankietowanych nie widzi trudności
w załatwianiu spraw drogą elektroniczną

niono wyłącznie w postaci elektronicznej. Rozpowszechniono

za pośrednictwem Urzędu Miasta Tychy, 10% ma

ją na stronie umtychy.pl, w social mediach, a także naTYCH-

z tym problem, a 25% nie wyraziło opinii, ponieważ

miastowym SMS-em. Składała się z 17 pytań - 15 zamkniętych

nie załatwiali spraw drogą elektroniczną;

jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru i 2 otwartych oraz

▬

metryki zawierającej 3 pytania. Jej celem było dotarcie do

znaczna grupa respondentów, którzy załatwiali
sprawy drogą elektroniczną, pozytywnie ocenia

osób korzystających z Internetu, które mają przynajmniej

szybkość i sposób załatwienia sprawy: bardzo

podstawową wiedzę i narzędzia, żeby komunikować się drogą

dobrze 30%, dobrze 24%, zadowalająco 13%;

elektroniczną.

INFOGRAFIKA 10

OCENA SZYBKOŚCI I SPOSOBU ZAŁATWIENIA
SPRAWY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA
POŚREDNICTWEM URZĘDU MIASTA TYCHY

tylko 6% ocenia źle; 27% respondentów nie
załatwiało nigdy spraw drogą elektroniczną;
▬

40% ankietowanych jest zadowolonych z zakresu

6%

usług świadczonych drogą elektroniczną, 14%
nie jest zadowolonych, 21% nie ma zdania,
a 25% nie załatwiało takich spraw;
▬

13%

30%

85% ankietowanych deklaruje chęć korzystania

BARDZO
DOBRZE

z e-usług w przyszłości, seniorzy w mniejszym stopniu.

24%

DOBRZE

27%

NIE DOTYCZY
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INFORMATYZACJA URZĘDU I MIEJSKICH JEDNOSTEK

Zrealizowany projekt pozwolił na wydzielenie

JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA TYCHY

poszczególnych podsieci dla serwerów, jednostek,
W zakresie podnoszenia jakości usług publicznych w mieście

wydziałów, sprzętu drukującego oraz pozostałych

w 2020 roku Centrum Usług Wspólnych:
▬

▬

2020

roku

Tychy

podzielone

były

na

następujące

Osiedla realizują również zadania poprzez: przedkładanie

urządzeń informatycznych. Dzięki temu osiągnięto

jednostki pomocnicze: Anna, Cielmice, F-6, Glinka 1, Jaroszowice-

planów pracy Radzie Miasta przynajmniej raz w roku, przed

rozszerzyło zakres świadczonej obsługi wspólnej

logiczny rozdział pomiędzy poszczególnymi, wydzielonymi

Urbanowice-Wygorzele, Ogrodnik, Paprocany, Paprotka, R-2,

zatwierdzeniem budżetu Miasta na dany rok kalendarzowy,

w Miejskim Centrum Kultury w Tychach w zakresie

elementami sieci komputerowej. Zmodyfikowana w ten

Stare Tychy, Wartogłowiec, Wilkowyje, Z-1, Żwaków. W skład

zgłaszanie wniosków i propozycji do budżetu Miasta dotyczą-

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

sposób sieć, daje możliwość rozwoju kolejnych usług

organów osiedla wchodziły Rady Osiedli (organ uchwałodaw-

cych obszaru działania Osiedla, ustalanie kierunków działania

podejmowało działania zmierzające do optymalizacji

świadczonych drogą elektroniczną, zwiększa również

czy) liczące 15 członków i Zarządy Osiedli (organ wykonawczy)

Osiedla, przedkładanie sprawozdań z działalności organów

usług w jednostkach objętych obsługą wspólną oraz

bezpieczeństwo korzystających z niej użytkowników,

liczące do 5 członków. Rady działające w kadencji 2019-2023

Osiedla, kierowanie do organów miasta wniosków i opinii. Do

przygotowywało Dzienny Dom Pomocy Społecznej

a także możliwości komunikacyjne w jej obrębie, co

zostały wybrane 29 września 2019 r. W 2020 r. podejmowały

kompetencji Osiedla należy również formułowanie pod adre-

w dobie pandemii okazało się ogromnym atutem,

one uchwały w sprawach należących do Osiedla oraz określały

sem Rady Miasta i Prezydenta postulatów oraz propozycji zmian

podejmowało działania, by w utrzymującym się stanie

zadania do prowadzenia przez Zarząd Osiedla.

prawa miejscowego określających potrzeby, dążenia i opinie

„Wrzos” - nową jednostkę - do włączenia do systemu,
▬

W

zakończyło realizację projektu „Budowa sieci

▬

komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta
Tychy”. W ramach zadania zmodernizowano część
infrastruktury informatycznej jednostek organizacyjnych
miasta w celu jej unowocześnienia, zabezpieczenia,
ujednolicenia i przystosowania do centralnego

mieszkańców, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmie-

zagrożenia epidemicznego zapewnić sprzęt mobilny
niezbędny do pracy zdalnej jak największej liczbie

Zadania jednostek pomocniczych wynikają z ich statutów.

rzających do poprawy warunków życia mieszkańców Osiedla,

pracowników obsługiwanych jednostek; w tym celu

Należą do nich m.in.:

wyrażanie opinii o sposobie prowadzenia inwestycji i przedsię-

zakupiono 84 laptopy na łączną sumę ponad 286 000 zł,
▬

▬

umożliwiło prowadzenie posiedzeń Rady Miasta

zarządzania przez Administratorów CUW.

Tychy w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem

Koszt projektu to 2 988 725,44 zł.

programów Zoom Pro i Rada24.

tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa

wzięć jednostek organizacyjnych miasta w Osiedlu, zgłaszanie

mieszkańców w realizacji istotnych spraw

wniosków i propozycji do budżetu miasta dotyczących obszaru

związanych z bieżącymi problemami osiedla,

działania Osiedla, opiniowanie miejscowych planów zagospo-

▬

zaspakajanie potrzeb społeczności

darowania przestrzennego Osiedla.

▬

dbałość o: ład przestrzenny, porządek i bezpieczeństwo,

Szczegółowe informacje dotyczące spraw realizowanych przez

lokalne drogi, chodniki i parkingi, tereny

poszczególne osiedla zamieszczono w Biuletynie Informacji

rekreacyjne i sportowe, lokalną infrastrukturę

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

osiedlowej oraz jej integracja,
INFOGRAFIKA 11

MAPA ILUSTRUJĄCA LOKALIZACJE POŁĄCZONE
W JEDNĄ SIEĆ KOMPUTEROWĄ

techniczną, mienie miasta znajdujące się na terenie
osiedla, stan środowiska naturalnego.

UL. NOWOKOŚCIELNA 11
▬ Archiwum Zakładowe
Urząd Miasta Tychy

UL. ASNYKA 1
▬ Straż Miejska

UL. BUDOWLANYCH 43, 59, 67
▬ Zakład Usług Komunalnych
▬ Wydział Ochrony Środowiska
▬ Wydział Komunikacji
▬ PZON w Tychach
▬ PUP w Tychach
▬ MOPS w Tychach

UL. BARONA 30
▬ CUW Tychy
▬ Wydział Budownictwa
▬ Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
▬ Wydział Kontroli
▬ Miejski Konserwator Zabytków
▬ Miejski Rzecznik Konsumenta
▬ Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

UL. GROTA-ROWECKIEGO 42
▬ Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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UL. HLONDA 1
▬ Teatr Mały w Tychach

UL. EDUKACJI 7
▬ Centrum Usług Wspólnych

UL. FITELBERGA 4
▬ Żłobek Miejski w Tychach

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49
▬ Urząd Miasta Tychy

AL.PIŁSUDSKIEGO 12, 16
▬ Miejskie Centrum
Oświaty w Tychach
▬ RCGW S.A,
▬ Miejska Biblioteka
Publiczna w Tychach
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doradztwo

inicjatywa

TYSKA RADA SENIORÓW

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

Pierwsze wybory do Tyskiej Rady Seniorów przeprowadzono

Młodzieżową Radę Miasta utworzono Uchwałą Nr XXII/380/16

25 marca 2015 r. Pierwsza kadencja upłynęła z dniem 25 marca

KONSULTACJA

2019 roku. Wybory do Tyskiej Rady Seniorów drugiej kadencji odbyły się 4 kwietnia 2019 r. Skład Rady liczy 15 członków,
a funkcję Przewodniczącej pełni Urszula Polubiec.

Do zadań Rady o charakterze konsultacyjnym należy w szczególności: wyrażanie na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta,

Zgodnie ze statutem Rada Seniorów działa głównie w następu-

instytucji publicznej, organizacji pozarządowej, Uniwersytetu

jących obszarach:

Trzeciego Wieku lub z własnej inicjatywy opinii o projektach

▬

zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów,

uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących osób star-

▬

wspierania aktywności osób starszych,

szych oraz działań realizowanych na ich rzecz przez instytucje

▬

profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,

publiczne, organizacje pozarządowe lub Uniwersytet Trzeciego

▬

przełamywania stereotypów na temat seniorów

Wieku; wyrażanie opinii o programie współpracy miasta z organi-

i starości oraz budowania ich autorytetu,

zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

▬

rozwoju form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,

działalność pożytku publicznego w zakresie dotyczącym osób

▬

mieszkalnictwa dla seniorów,

starszych lub działań realizowanych na ich rzecz; jak rów-

▬

współpracy międzypokoleniowej.

nież wyrażanie opinii o sprawozdaniu z realizacji powyższego
programu.
owtzdarod

awy tajcini

ajcatlusnok

Rada Seniorów, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ma

charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach
na ich rzecz przez działające w mieście instytucje publiczne,
organizacje

pozarządowe,

Uniwersytet

Trzeciego

wybór oraz odwoływanie Przewodniczącego

Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. Funkcję

i Wiceprzewodniczącego komisji

Przewodniczącego Rady pełni Tomasz Budziosz.

problemowych lub zespołów doradczych,
▬

Rada ma charakter konsultacyjny, a jej celem jest:
▬
▬

wspieranie działań dotyczących dzieci i młodzieży,

▬

reprezentowanie interesów dzieci

sportowych, rekreacyjnych, ekologicznych,
▬
▬

przyjmowanie sprawozdań z działalności
Prezydium Młodzieżowej Rady, komisji

działających na terenie miasta Tychy.

problemowych i zespołów doradczych,
▬

Zadania Rady określone zostały w statucie. Należą do nich:
wybór oraz odwoływanie Przewodniczącego,

przedstawianie organom Miasta Tychy wniosków
i opinii poprzez podejmowanie uchwał,

i młodzieży wobec organów miasta i instytucji

▬

inicjowanie działań w szczególności: spraw
społecznych, edukacyjnych, kulturalnych,

wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej wśród młodzieży,

podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia
mandatu członka Młodzieżowej Rady,

▬

proponowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady.

Wiceprzewodniczących oraz
Sekretarza Młodzieżowej Rady,
▬
▬

związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi

▬

Młodzieżowa Rada Miasta w 2020 r. podjęła 17 uchwał.

uchwalenie rocznego programu
działania Młodzieżowej Rady,

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady zamiesz-

powoływanie, rozwiązywanie oraz zawieszanie

czone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

działalności komisji problemowych Młodzieżowej

https://bip.umtychy.pl/mlodziezowa-rada-miasta

Rady oraz zespołów doradczych, które tworzone

Wieku

są w miarę potrzeb oraz określanie ich

i kluby seniora.

DORADZTWO

przedmiotu działania i składu osobowego,

Prezydent Miasta Tychy powołał również Pełnomocnika ds. współpracy i koordynacji pomiędzy miastem Tychy a Tyską Radą

Do zadań Rady o charakterze doradczym należy w szczegól-

Seniorów. Został nim Pan Zygmunt Marczuk, pełniący tę funkcję

ności: wyrażanie na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta,

w pierwszej i drugiej kadencji Rady.

instytucji publicznej, organizacji pozarządowej, Uniwersytetu
Trzeciego Wieku lub z własnej inicjatywy opinii w sprawach

Szczegółowe informacje dotyczące Rady są zamieszczone

dotyczących osób starszych; określanie sytuacji osób starszych

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

oraz rekomendacja działań na rzecz poprawy jakości ich życia.

https://bip.umtychy.pl/tyska-rada-seniorow
konsultacja

doradztwo

inicjatywa

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 seniorów, poprawienia
jakości ich życia, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej
oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób
w wieku senioralnym.
18
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁEK

WYBORY PREZYDENTA RP

I TURA

Wybory prezydenckie zostały zarządzone na dzień 28 czerwca

W skali kraju frekwencja wyborcza wyniosła 64,51%, w woje-

Na terenie miasta w 2020 roku funkcjonowało dziewięć spółek

2020 r. po tym, jak w wyniku sytuacji związanej z epidemią

wództwie śląskim 64,32%, a w Tychach 68,57%. W ustalaniu

COVID-19 nie doszło do głosowania w wyborach planowanych

wyników głosowania wzięło udział 562 członków komisji.

z większościowym udziałem Gminy Tychy.
Spółki łącznie wygenerowały przychody w kwocie 502 236 tys. zł,
koszty działalności ogółem wyniosły 485 038 tys. zł, a wynik
finansowy netto za 2020 rok opiewa na 14 031 tys. zł. Należy
zaznaczyć, że w wielu przypadkach wysokie koszty wykazywane
przez spółki wynikają ze zwiększonych odpisów amortyzacyjnych, które są następstwem dokonywanych przez nie inwestycji.

na 10 maja 2020. W celu przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników utworzono 63 stałe obwody głosowania oraz
korespondencyjnego dla wszystkich wyborców. Zamiar gło-

Druga tura wyborów odbyła się 12 lipca 2020 r. Wzięło w niej

sowania korespondencyjnego należało zgłosić komisarzowi

udział dwóch kandydatów: Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski.

wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Miasta. Wybory zostały

W Tychach więcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski, uzyskując

przeprowadzono w dwóch turach.

54,35% poparcia. Wybory zakończyły się zwycięstwem urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, który w skali kraju zdobył

Niższy wynik finansowy nie świadczy więc o złej kondycji pod-

51,03% głosów i został wybrany na drugą kadencję. Frekwencja

miotu. Trzeba też pamiętać, że podstawowym zadaniem spółek
komunalnych jest świadczenie usług na rzecz mieszkańców,
priorytetem jest więc zapewnienie ich wysokiej jakości, ale też
szerokiej dostępności – w tym kontekście poziom wypracowywanego zysku nie jest najistotniejszy. Zatrudnienie w spółkach

II TURA

3 odrębne. W wyborach wprowadzono możliwość głosowania

INFOGRAFIKA 12

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP
W TYCHACH - % GŁOSÓW

w Tychach wyniosła 70,33% i podobnie jak w pierwszej turze
była wyższa od frekwencji w skali kraju (68,18%) i województwa śląskiego (66,91%). W ustalaniu wyników głosowania wzięło
udział 572 członków komisji.

na podstawie umów o pracę na koniec 2020 roku wynosiło 1845
etatów. Na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych
było 375 osób, przy czym największymi pracodawcami wśród
spółek była MEGREZ Sp. z o.o., PKM Sp. z o.o. oraz MASTER Sp. z o.o.
w Tychach.
Wartość inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych
w spółkach wyniosła na koniec 2020 roku 111 282 tys. zł.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
spółek komunalnych narastająco w 2020 roku wynosiły
1 221 102 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła
się o 83 997 tys. zł. Amortyzacja środków trwałych w spółkach
narastająco za 2020 rok wyniosła 65 321 tys. zł.
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LICZBA URODZEŃ, ZGONÓW I PRZYROST
NATURALNY W LATACH 2018-2020

LUDNOŚĆ TYCHÓW

Liczba ludności w mieście Tychy z roku na rok się zmniejsza.
W 2020 roku odnotowano jednak największy spadek liczby

Na koniec 2020 r. liczba mieszkańców miasta Tychy zameldowa-

mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat. Wpływ na to miał

nych na pobyt stały i czasowy wynosiła 120 534 osoby: 63 275

przede wszystkim bardzo wysoki wzrost liczby zgonów i spadek

kobiet i 57 259 mężczyzn.

liczby urodzeń. W okresie tym odnotowano 950 urodzeń i 1482
zgony. Przyrost naturalny był więc ujemny (-532). Należy zauważyć, że tendencja ta utrzymuje się w mieście od 2018 r., w którym

INFOGRAFIKA 13

LICZBA MIESZKAŃCÓW TYCHÓW WG PŁCI

zmarły 1292 osoby, a urodziło się 1137 osób.
Średni wiek mieszkańca Tychów w 2020 r. wyniósł 43 lata (dla
porównania w 2019 roku wynosił 42 lata). W mieście zauważalny
jest proces starzenia się społeczeństwa - wzrasta liczba osób
w wieku poprodukcyjnym. Zwiększa się przez to tzw. obciążenie demograficzne, czyli liczba osób w wieku nieprodukcyjnym
przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Według stanu
na dzień 31 grudnia 2020 r. wskaźnik ten wynosił w Tychach
72 osoby.
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LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA TYCHY
W LATACH 2018-2020
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STRUKTURA WIEKOWA MIESZKAŃCÓW TYCHÓW
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POWSZECHNY SPIS ROLNY
Powszechny Spis Rolny przeprowadzony został w Gminie Tychy

PANDEMIA A SPRAWY
ZWIĄZANE Z EWIDENCJĄ LUDNOŚCI

w terminie: 1 września-30 listopada 2020 r., według stanu
na dzień 1 czerwca 2020 roku. Spisem kierował Gminny Komisarz
Spisowy - Prezydent Miasta Tychy oraz czteroosobowe Gminne
Biuro Spisowe. Do przeprowadzenia spisu bezpośredniego
spośród dwunastu kandydatów zostało wybranych dwóch
Rachmistrzów Spisowych. Dla rolników nieposiadających
dostępu do komputera lub Internetu w BOK Urzędu Miasta
Tychy

przygotowano stanowisko komputerowe. Powszechny

Spis Rolny 2020 w Gminie Tychy obejmował 521 gospodarstw
rolnych. Liczba spisanych użytkowników gospodarstw rolnych
wyniosła 428, z czego 273 zostało spisanych przez Rachmistrzów
Spisowych, 33 rolników spisało się poprzez wywiad telefoniczny,

SPADEK LICZBY KLIENTÓW
Bez wątpienia wirus COVID-19 wpłynął na wiele spraw związanych z działalnością urzędu. Na poniższym wykresie można
zobaczyć, jak spadała liczba klientów załatwiających sprawy
związane z ewidencją, w poszczególnych miesiącach 2020
roku. Widoczny jest tu wpływ wiosennego lockdownu. Nadania
numeru PESEL dotyczą w głównej mierze osób narodowości
ukraińskiej, więc jednocześnie można zaobserwować, jak spadała liczba przyjeżdżających do Tychów obywateli Ukrainy.

a 122 dokonało samospisu internetowego.

INFOGRAFIKA 19

LICZBA WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW
PESEL W LATACH 2018-2020

Bez wątpienia pandemia wpłynęła na sprawy związane z meldunkami: mniej osób, w tym cudzoziemców, dokonywało zameldowań
i pobierało zaświadczenia niż w roku poprzednim. Związane było
to również z mniejszą liczbą osób narodowości ukraińskiej przy-

INFOGRAFIKA 18

LICZBA PRZYJĘTYCH WNIOSKÓW W SPRAWACH
MELDUNKOWYCH W LATACH 2018-2020

jeżdżających do Polski. Zaznaczyć trzeba, że obywatele Ukrainy
od kilku lat stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców meldujących się w Tychach. Jednak dane z dwóch ostatnich miesięcy
2020 r. wskazują, że wskaźnik ponownie wzrasta.
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INFOGRAFIKA 20

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA LICZBĘ
KLIENTÓW W URZĘDZIE NA PRZYKŁADZIE LICZBY
WNIOSKÓW O NADANIE NUMERU PESEL

LICZBA MELDUJĄCYCH SIĘ CUDZOZIEMCÓW,
W TYM OBYWATELI UKRAINY W TYCHACH
W LATACH 2018-2020
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DANE STATYSTYCZNE URZĘDU STANU
CYWILNEGO W LATACH 2018-2020
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WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA LICZBĘ WNIOSKÓW
O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W 2020 ROKU

Analiza danych wykazuje, że w latach 2018–2020 nastąpił spadek

WZROST ZAINTERESOWANIA USŁUGAMI ELEKTRONICZNYMI

liczby wniosków o wydanie dowodu osobistego. Spadek w 2020 r.
o około 27% w porównaniu do 2019 r. jest ściśle związany z sytu-

Należy zauważyć jednocześnie, że w 2020 r. nastąpił duży wzrost

acją pandemiczną panującą w kraju, co niewątpliwie związane

spraw załatwianych drogą elektroniczną. Z danych liczbowych

jest ze stagnacją w turystyce i wynikającym z tego mniejszym

wyraźnie wynika, że mieszkańcy chętniej sięgają po dostępne

zainteresowaniem dowodami osobistymi dla dzieci oraz spad-

e-usługi. Bardzo popularną e-usługą był wniosek o wyda-

kiem liczby utraconych dowodów i konieczności ubiegania się

nie dowodu osobistego. Wnioski złożone drogą elektroniczną

o nowy dokument. Natomiast spadek w 2019 r. o ok. 19% w porów-

stanowiły 23% wszystkich wniosków. Odnotowano wzrost zain-

naniu do roku 2018 wynikał z tego, że w 2018 r. zrealizowano

teresowania o 102% w stosunku do roku poprzedniego (w 2020 r.

znacznie większą liczbę wniosków niż w kolejnych latach z uwagi

było 1800 wniosków elektronicznych, a w 2019 r. 892 wnioski).

na zakończenie procesu ustawowej wymiany książeczkowych

Dla porównania – w roku 2019 nastąpił wzrost o 48% w sto-

dowodów osobistych w 2008 r. i upływ ważności wydanych wów-

sunku do 2018 roku.
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LICZBA WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
ZŁOŻONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W LATACH 2018–2020

2020

1800

czas dowodów osobistych po 10 latach, tj. w 2018 r.

892
601

2019
2018
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LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O AKTYWACJĘ
/ DEZAKTYWACJĘ KONTA NA PLATFORMIE „E-URZĄD
– TYSKI PORTAL INFORMACYJNO-PŁATNICZY”
INFOGRAFIKA 23
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PORÓWNANIE LICZBY ZREALIZOWANYCH
WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
W LATACH 2018–2020

LICZBA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU
MIESZKAŃCÓW W LATACH 2018-2020
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LICZBA ZREALIZOWANYCH SPRAW Z ZAKRESU
POTWIERDZANIA, UNIEWAŻNIANIA
I PRZEDŁUŻANIA PROFILU ZAUFANEGO
W LATACH 2018–2020

2020
W okresie pandemii zwiększyło się również zainteresowanie

1448

1268

1248

klientów profilem zaufanym, który jest niezbędnym narzędziem

2019

2018

wykorzystywanym przy załatwianiu spraw drogą elektroniczną.
W 2020 roku nastąpił wzrost zrealizowanych spraw z tego
zakresu o 14% w stosunku do roku 2019.
Systematycznie rosło też zainteresowanie kontem na platformie „eUrząd – tyski portal informacyjno-płatniczy”, która
INFOGRAFIKA 24

PORÓWNANIE SPADKU LICZBY SPRAW
DOTYCZĄCYCH RUCHÓW MELDUNKOWYCH
W WYBRANYCH MIASTACH

powstała w listopadzie 2018 roku. W 2020 r. Urząd Miasta
Tychy wprowadził możliwość elektronicznego złożenia wniosku

INFOGRAFIKA 29

LICZBA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ
ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ
W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

o aktywację/dezaktywację konta na tej platformie – wniosek
został udostępniony jako nowa e-usługa na platformie ePUAP
oraz na stronie eurzad.umtychy. Cieszył się on dużym zainteresowaniem mieszkańców - 2/3 spraw z tego zakresu było
zrealizowanych drogą elektroniczną.

Spadek spraw związanych z ewidencją odczuwalny był we

2020

wszystkich miastach na terenie Śląska. Można jednak zauwa-

1483

636

2019

żyć, że wśród gmin o podobnym potencjale ludnościowym
w Tychach spadek spraw w porównaniu do 2019 roku był relatywnie jednym z najniższych.
.
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INFOGRAFIKA 31

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA ZWIĘKSZENIE
ZAINTERESOWANIA KORZYSTANIEM
Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH NA PRZYKŁADZIE
SPRAW MELDUNKOWYCH

LICZBA PRZYJĘTYCH WNIOSKÓW W SPRAWACH
MELDUNKOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ORAZ PROCENTOWY UDZIAŁ TYCH WNIOSKÓW
WE WSZYSTKICH SPRAWACH W LATACH 2018-2020

14%

13%

12%

10%

2%

6%

4%
4%

2%

676

3%
156

231
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LICZBA SPRAW ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI
PREZYDENTA RP ZAŁATWIANYCH
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Przedstawiony wykres pokazuje skok liczby załatwianych spraw

ELEKTRONICZNE
78% | 78 WSPISÓW

drogą elektroniczną w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

ELEKTRONICZNE
54% | 850 DOPISÓW

WPIS
DO REJESTRU
WYBORCÓW

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
W roku 2020 z uwagi na pandemię nie było możliwe przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej. Wiąże się to z obowiązkiem
przeprowadzenia w 2021 r. kwalifikacji dwóch roczników,
co wymaga wezwania i przebadania około 1000 osób.
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STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TYCHY 2020+
Cele Strategii Rozwoju Miasta Tychy są osiągane zgodnie

w 2020 roku kontynuowana była realizacja projektów unijnych

z przyjętymi założeniami. Miasto zapewnia wysoki poziom

w dwóch tyskich szkołach zawodowych/branżowych: ZS4, ZS7.

bezpieczeństwa publicznego, zdrowotnego i środowiskowego,

W minionym roku udało się również pozyskać dofinansowa-

co przekłada się na wysoką jakość życia mieszkańców. Dzięki

nie i rozpocząć realizację projektu współfinansowanego ze

uzyskaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakładającego

Inwestycji Lokalnych w mieście możliwa jest realizacja celu

rozszerzenie oferty edukacyjnej i doposażenie bazy dydak-

operacyjnego Strategii I.2. Tworzenie warunków oraz wspieranie

tycznej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach.

rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Miasto pozyskało dofinansowanie na projekt zakładający przebudowę i rozbudowę

Dzięki realizacji projektu „Uruchomienie Centrum Usług

budynku byłej szkoły (zlokalizowanej przy ul. Oświęcimskiej)

Społecznościowych w Tychach”, współfinansowanego ze środków

na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą

unijnych, w mieście były promowane działania zapobiegające

techniczną. W ramach przedsięwzięcia wybudowanych zostanie

zjawisku wykluczenia społecznego, na które w głównej mie-

trzydzieści mieszkań komunalnych wraz z miejscami posto-

rze narażeni są seniorzy. Ze względu na trwającą pandemię

jowymi. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia

działania nie mogły być realizowane zgodnie z pierwotnymi

mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, których

założeniami i wymagały dostosowania do obowiązujących

dochody uniemożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb

obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.

mieszkaniowych. Przedsięwzięcie wpłynie również na poprawę
warunków stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz

Konsekwentnie realizowane są również cele operacyjne stra-

zwiększenie ich efektywności energetycznej.

tegii dotyczące niskoemisyjnego miasta i zrównoważonego
rozwoju. W lipcu 2020 roku została podpisana umowa o dofi-

Na wysoką jakość życia mieszkańców, która jest celem strate-

nansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Odnawialne

gicznym, wpływa rozwój form aktywnego spędzania wolnego

źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”.

czasu. Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną

Przedsięwzięcie zakłada zakup i montaż instalacji wykorzy-

i szereg obostrzeń sanitarnych tyskie instytucje kultury nie

stujących odnawialne źródła energii (OZE) w/na budynkach

mogły realizować zaplanowanych przez nie przedsięwzięć

mieszkalnych, niemieszkalnych lub na gruncie, m.in.: insta-

w pełnym zakresie, z uwzględnieniem wszystkich działań

lacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, powietrzne pompy

partycypacyjnych. Zdecydowały się jednak na przeniesienie

ciepła, kotły na biomasę. Projekt przyczyni się do poprawy

swojej aktywności do sieci, gdzie m.in. przy użyciu mediów

jakości powietrza i stanu środowiska, ograniczenia emisji

społecznościowych mogły prezentować swoją ofertę. Ponadto

zanieczyszczeń, zmniejszenia zapotrzebowania na energię

w 2020 roku zakończyły się prace przy budowie areny lek-

wytwarzaną z tradycyjnego źródła, podniesienia komfortu

koatletycznej przy ul. Edukacji, przystani kajakowej nad

życia oraz zdrowia mieszkańców, wzrostu ich świadomości

Jeziorem Paprocańskim oraz boiska do futbolu amerykań-

na temat działań proekologicznych. W 2020 roku podpisano

skiego, z którego korzystać mogą nie tylko zawodnicy, ale

też umowy o dofinansowanie projektów zakładających ter-

również mieszkańcy.

momodernizację czterech placówek oświatowych: SP7, SP17,

Wzmacnianie rozwoju kapitału społecznego, będące celem

obszar 1 i 3. Realizacja projektów wpłynie m.in. na zmniejsze-

operacyjnym strategii, wspierane jest m.in. poprzez realiza-

nie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego w Tychach,

cję projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie emisji

których głównym celem jest skierowanie działań na rozwój

CO2 i poprawę jakości środowiska naturalnego. Do realizacji

SP5 i SP11 oraz modernizację systemu oświetlenia w mieście:

kompetencji uczniów szkół podstawowych i średnich. W 2020

założonych celów strategii przyczyni się również rozpoczęta

roku zakończyła się realizacja projektów skierowanych do

w 2020 roku inwestycja pn. „Inteligentny System Zarządzenia

trzech tyskich szkół podstawowych: SP5, SP11 i SP24. Zakładały

i Sterowania Ruchem w Tychach”, która usprawni komunikację

one wprowadzenie do oferty dodatkowych zajęć dydaktycz-

w mieście, poprawi bezpieczeństwo, a także stworzy możli-

no-wyrównawczych, rozwijających i opartych na metodzie

wość bezpośredniego sterowania ruchem. W 2020 roku miasto

eksperymentu, przeszkolenie nauczycieli, doposażenie

otrzymało również dofinansowanie na budowę parkingu wie-

placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt tech-

lopoziomowego Park&Ride oraz Bike&Ride, który docelowo

nologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Poza tym

powstanie u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji.
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GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
Rok 2020 przyniósł ze sobą nowe wyzwania dotyczące m.in.
realizacji projektów rewitalizacyjnych. W związku z panującą
od marca 2020 roku pandemią wirusa COVID-19 oraz szeregiem rozporządzeń i ustaw wydanych przez rząd w celu

CZTERY MINIPROJEKTY ZORGANIZOWANE
WEDŁUG POMYSŁÓW MIESZKAŃCÓW:

ZAJĘCIA TEMATYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA A

wartości, docelowo zwiększenie zaangażowania mieszkańców

Cel:

mieszkańców.

nież przyczynić się do wykreowania nowych, lokalnych liderów.

Tematyka spotkań dostosowana była do wieku, aktualnych

Z uwagi na okres pandemii i różnych trudności natury psy-

potrzeb i zainteresowań. Odbyły się: „Eko-warsztaty” wyko-

chicznej, z którymi borykali się uczestnicy, zwiększono zakres

nania zabawek z materiałów z recyclingu dla dzieci w wieku

wsparcia psychologicznego w ramach zadania.

w lokalne inicjatywy. Wszystkie powyższe działania miały rówrozwijanie

potencjału

społecznego

przedszkolnym, warsztaty fotograficzne, podczas których
mieszkańcy mieli okazję poznać techniki robienia profesjonal-

1. Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców w okresie

AKCJA „BĄDŹ WIDOCZNY”

nych zdjęć oraz warsztaty obsługi urządzeń do fotografowania

przymusowego pobytu w domu związanego z pandemią

(aparatów cyfrowych i lustrzanek, telefonów). Mieszkańcy

zacja zaplanowanych projektów była znacznie utrudniona,

koronawirusa. Psycholog pracujący na co dzień z dziećmi,

mieli także możliwość wzięcia udziału w sesjach zdjęciowych

stów. Na Osiedlu A często dochodzi do incydentów drogowych

a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa. Sytuacja

młodzieżą i seniorami opracował treść ulotek informacyjnych/

realizowanych w różnych miejscach na Osiedlu A oraz w warsz-

z udziałem pieszych. Okres jesienno-zimowy zwiększa zagro-

zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii w Polsce, reali-

Promowanie noszenia odblasków przez pieszych i rowerzy-

ta dotyczyła głównie tych przedsięwzięć, które zakładały

doradczych: jedna z nich skierowana była do ogółu

tatach autoprezentacji, podczas których pracowali z ciałem,

żenie na drodze, ponieważ szybko zapada zmrok i piesi oraz

aktywny udział mieszkańców (festyny, wystawy, spotkania),

mieszkańców, druga uwzględniała w szczególności seniorów.

poznawali zasady zachowania, doboru właściwego ubioru

rowerzyści bez odblasków są niewidoczni dla kierujących

a które z powodu pandemii nie mogły się odbyć albo odby-

Ponadto przygotowane zostało nagranie głosowe dla

i makijażu na różne okazje. Ponadto zorganizowano warsztaty

pojazdami. W związku z tym promowano noszenie odblasków

wały się w ścisłym reżimie sanitarnym. Tam, gdzie to możliwe,

osób, które nie były w stanie odebrać ulotki. Nagranie

świąteczne, które ze względu na trwającą pandemię odbyły

zarówno wśród dzieci przedszkolnych, szkolnych, jak i wśród

konieczna była modyfikacja zakresu rzeczowego zaplanowa-

to zostało wysłane za pośrednictwem e-dziennika

się w formie zdalnej. Prowadzący nagrali filmy, które zostały

dorosłych oraz seniorów. Ze względu na panującą sytuację

nych działań tak, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników

Szkoły Podstawowej nr 3 w Tychach ze wskazaniem do

zamieszczone na profilu FRES na Facebooku. Tematyka warsz-

epidemiologiczną zamiast tradycyjnych spotkań informa-

i organizatorów.

dalszego udostępniania oraz wysłane w wiadomościach

tatów obejmowała zajęcia manualne (wykonywanie ozdób

cyjnych przygotowano film instruktażowy, jak dbać o nasze

email przez wolontariuszy i Radę Osiedla A.

świątecznych z wykorzystaniem różnych technik i materiałów),

bezpieczeństwo na drodze. Przekazane zostały zestawy

kulinarne (różnorodne przepisy na potrawy świąteczne wraz

odblasków (latarki, opaski), by mieszkańcy mogli w praktyce

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU
REWITALIZACJI DLA MIASTA TYCHY DO ROKU
2023 – PROJEKTY SEKTORA PUBLICZNEGO
„BAZA-BANK AKTYWNYCH LUDZI MIASTA” SKŁADAJĄCA SIĘ Z TRZECH
KOMPONENTÓW: BAL – BANK AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, BRR – BAZA
ROZWOJU RODZINY I BAS – BAZA AKTYWNYCH SENIORÓW
Podmiot zgłaszający projekt:
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Planowany termin realizacji: 2017-2023
W 2020 roku realizatorem projektu BAZA była
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.
BAL – w ramach komponentu Banku Aktywności Lokalnej, przy
współudziale mieszkańców zrealizowano/zorganizowano:
▬

4 miniprojekty,

▬

uroczystą Galę Tyskiego Społecznika Roku 2020,

▬

40 godzin zajęć tematycznych,

▬

86 godzin wsparcia specjalistycznego,

▬

akcję „Bądź widoczny z FRES”,

▬

dwa spotkania w formule World Cafe.

2. Społeczna akcja szycia maseczek dla mieszkańców
osiedla A – zakupiono odpowiedni materiał i zaangażowano

z instrukcją ich wykonania) oraz psychologiczne (pogadanki

zastosować się do wskazówek przekazanych w filmie. W akcję

trzy osoby w uszycie ok. 1000 maseczek, które wolontariusze

na temat radzenia sobie w okresie świąteczno-noworocznym

„Bądź widoczny” zaangażowani zostali przedstawiciele tyskiej

dostarczali bezpośrednio do mieszkańców niewychodzących

w nietypowym czasie pandemii). Dla mieszkańców przygoto-

policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, mieszkańcy

z domów. Reszta była dystrybuowana przez Radę Osiedla A.

wane zostały również pakiety materiałów do samodzielnej

osiedla, lokalni liderzy. Film jest dostępny pod adresem:

pracy w domu, które mogli odebrać indywidualnie w biu-

https://www.youtube.com/watch?v=Ws9_yBU8MM0.

3. Organizacja akcji nasadzenia krzewów na terenie
Osiedla A – wzięło w niej udział dziesięciu wolontariuszy

rze FRES.

– mieszkańców Osiedla A. Zasadzono sto krzewów:
forsycji, dereni, krzewuszek i tawuł w ustalonych

SPOTKANIA W FORMIE WORLD CAFE
INDYWIDUALNE I GRUPOWE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

i wyznaczonych wcześniej miejscach.
4. Miniprojekt „Wirtualna choinka” – dzieci ze Szkoły

Formuła otwartych spotkań dla mieszkańców, w trakcie
Cel: wsparcie mieszkańców w eliminacji barier mental-

których mogli poruszać istotne dla nich tematy (budżet oby-

Podstawowej nr 3 i z Przedszkola nr 8 oraz seniorzy przygo-

nych związanych z udziałem w życiu społecznym, stworzenie

watelski, ekologia, kultura, projekty lokalne) oraz wymieniać

towywali ozdoby świąteczne, a następnie wysyłali zdjęcia,

i odbudowanie poczucia sprawczości, a także poczucia własnej

się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Na spotkania World

które kadra FRES opracowała w formie choinki w antyramie.

Cafe zapraszani byli także przedstawiciele samorządu, insty-

Takie wirtualne choinki zostały wręczone przedstawicielom

tucji i organizacji, które działają na terenie osiedla.

przedszkola, szkoły, Klubu Seniora oraz władzom miasta. Spośród nadesłanych prac kadra FRES we współpracy
z kadrą przedszkola i szkoły podstawowej wybrała najciekawsze prace i nagrodziła je symbolicznymi upominkami.

GALA TYSKIEGO SPOŁECZNIKA ROKU 2020
Podczas gali transmitowanej za pośrednictwem Internetu zostały
zaprezentowane sylwetki kandydatów – osób najbardziej zaangażowanych w działalność na rzecz Tychów. Zwycięzcy otrzymali

Wszystkie działania wpłynęły na wzrost wiedzy na temat moż- symboliczne dyplomy i nagrody. Wyróżnione zostały zarówno osoby
liwości i narzędzi rozwoju lokalnego. Ich realizacja przyczyniła

indywidualne, jak i podmioty zaangażowane w sprawy społeczne.

się także do zwiększenia motywacji wśród mieszkańców do Uroczystość zorganizowana została 19 listopada 2020 roku. Pojawili
działania na rzecz swojego otoczenia. Organizowane były się na niej tylko zwycięzcy i osoby/podmioty wyróżnione. Pozostali
spotkania z mieszkańcami poświęcone promocji wolonta- nominowani do tytułu Tyskiego Społecznika Roku 2020 odebrali
riatu, możliwościom zaangażowania społecznego, planowania podziękowania i pakiety konferencyjne w późniejszym czasie, indyi podejmowania inicjatyw społecznych.
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BRR – BAZA ROZWOJU RODZINY

BAS – BAZA AKTYWNYCH SENIORÓW

W 2020 roku realizatorem BRR był IQ EDU NON PROFIT Sp z o.o.

W 2020 roku realizatorem BAS była Fundacja Rozwoju Ekonomii

zajęć kulinarnych, manualnych, ruchowych. Poza tym anima-

Podmiot zgłaszający projekt: Muzeum Miejskie w Tychach

W ramach komponentu prowadzono jedną grupę wsparcia dla

Społecznej. Głównym celem zadania było zapewnienie wspar-

torzy inicjowali akcje aktywizujące seniorów, takie jak szycie

Planowany termin realizacji: 2017-2023

mam oraz zorganizowano zainicjowane przez uczestników trzy

cia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+)

maseczek ochronnych, wymiana książek, konkursy prac pla-

miniprojekty. Rezultatem jednego z nich był film promocyjny

poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej

stycznych, fotograficznych, literackich.

dotyczący działań rewitalizacyjnych na osiedlu A we współ-

aktywizacji. Oferta ta obejmowała m.in.:

do 31 grudnia 2020). W tym okresie animatorzy zamieszczali

POTAŃCÓWKI NA OSIEDLU A

na Facebooku materiały i filmy instruktażowe dotyczące

pracy z Muzeum Miejskim, Fundacją Ekonomii Społecznej,

▬

usługi z zakresu aktywności ruchowej / kinezjoterapii,

Miejskim Centrum Kultury i innymi osobami, instytucjami oraz

▬

usługi edukacyjne, rekreacyjne.

zentujących żywiołowe tańce połączone z elementami nauki

CUS – CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH (EFS)

mieszkańcami osiedla A.

▬

Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Rozwoju

zję, by lepiej poznać tradycyjne instrumentarium muzycznych

w Klubie Seniora prowadzone pięć dni w tygodniu po sześć

Miasta i Funduszy Europejskich / Miejski Ośrodek

gości. W 2020 roku odbyły się potańcówki pn. Before Ostatki

Jestem Świadomym Rodzicem – głównym celem

godzin, co umożliwiało tyszanom częste spotkania i kon-

Pomocy Społecznej / DDPS „Wrzos”

z Kapelą Napięcie. Kapela ta rekonstruuje muzykę tradycyjną

zajęć był rozwój naturalnych skłonności dziecka

takty z rówieśnikami, przełamywanie barier, motywowanie

Planowany termin realizacji: 2018/2019–2020+

Polski centralnej, w szczególności rawską, łęczycką i sieradzką.

do mówienia i naśladowania otoczenia oraz

do aktywności społecznej, w tym działań samopomocowych.

wprowadzanie go w świat grupy rówieśniczej,

Zorganizowano wycieczkę do Palmiarni w Gliwicach oraz spa-

W pierwszym półroczu 2020 roku ze względu na epidemię

w trakcie badań terenowych oraz pochodzące z nagrań archi-

cykl warsztatów dla rodziców ukierunkowany

cer po Tychach. Organizowano też spotkania ze specjalistami,

koronawirusa placówka nie realizowała usług opiekuńczych.

walnych. Kapela inicjuje tańce i zabawy w starodawnej manierze

na wsparcie i podniesienie kompetencji

którzy dobierani byli pod kątem zainteresowań i potrzeb

Personel wykonywał zadania dotyczące opracowywania

wykonawczej regionalnych mistrzów z wykorzystaniem starodaw-

wychowawczych i rodzinnych,

seniorów (specjaliści z zakresu rehabilitacji, zdrowia, urody,

scenariuszy, metod i pomocy do zajęć oraz rekrutacji miesz-

nego instrumentarium.

Większość repertuaru stanowią melodie zebrane przez muzyków

warsztaty dla rodziców dotyczące zainteresowań,

fotografii, muzyki). Zainicjowano utworzenie grup hobbi-

kańców zainteresowanych pobytem w placówce. Od 1 lipca

▬

cykl warsztatów z zakresu edukacji ekonomicznej

stycznych dających możliwość rozwijania pasji i umiejętności

2020 roku zasiedlono mieszkania chronione pobytu stałego:

(kulinarna, manualna, taneczna). Seniorzy współuczestniczyli

dwa mieszkania po trzy osoby w każdym. Dla pensjonariuszy

w akcji Muzeum Miejskiego w Tychach „Pocztówki na dobre!

zrealizowano 1896 godzin wsparcia, w tym:

– wsparcie dla członków gospodarstw domowych
zachęcające do racjonalnego i planowego
gospodarowania dochodami, przekazanie uczestnikom

(jutro)”.

▬

usługi opiekuńcze (1868 godzin),

informacji na temat usług finansowych i bankowych,

Organizowano zajęcia w zakresie aktywności ruchowej:

▬

poradnictwo psychologiczne (24 godziny),

▬

trening umiejętności społecznych (4 godziny).

w tym dostępu do instrumentów optymalizacji decyzji

▬

gimnastykę dla seniora,
taneczny aerobik,

finansowych podejmowanych przez gospodarstwa

▬

domowe, nauka zarządzania czasem itp.,

▬

nordic walking,

miniprojekty tematyczno-integracyjne

▬

ćwiczenia na siłowni zewnętrznej itp.

– wspólna organizacja imprez okolicznościowych,
▬

z gospodarzami – kapelą grającą na żywo – uczestnicy poznają
muzykę tradycyjną okolic i nie tylko. To również stwarza oka-

▬

▬

podstawowych kroków oraz zabaw tanecznych. Wspólnie

W ramach BAS odbywały się również systematyczne zajęcia
W ramach BRR odbyły się następujące zajęcia:
▬

Projekt obejmuje cykl tzw. „potańcówek”, czyli spotkań pre-

Osobom przebywającym w placówce zapewniono całodzienne
wyżywienie. W projekcie uczestniczyło 58 mieszkańców miasta w wieku 60+ (46 kobiet i 12 mężczyzn). Z uwagi na sytuację

np. Andrzejek i Mikołaja.

Prowadzono Punkt Pomocowy, w którym można było uzy-

epidemiologiczną nie było zainteresowania w zakresie miesz-

indywidualne poradnictwo i konsultacje w godzinach

skać wsparcie w zakresie zaspokojenia podstawowych

kania chronionego pobytu czasowego (4 miejsca). Osoby, które

popołudniowych z zakresu m.in. odżywiania

potrzeb seniorów w codziennych czynnościach, np. utrzy-

wcześniej deklarowały chęć skorzystania z usługi w okresie

małego dziecka, rozszerzania diety u niemowlęcia,

manie czystości, zakupy, sprawy urzędowe itp. Prowadzono

wakacji, wycofały się ze swoich decyzji.

karmienia piersią, radzenia sobie z emocjami dziecka,

Punkt Informacyjny dla seniorów, pozyskiwano i przeka-

rozstaniem dziecka po powrocie rodzica do pracy,

zywano informacje o usługach skierowanych do tej grupy

Uczestnikom Klubu Seniora i Dziennego Domu Pomocy

noszenia dziecka w specjalistycznych chustach.

wiekowej, oferowanych przez organizacje pozarządowe,

Społecznej, działających w ramach CUS, zapewniono usługi

instytucje, firmy. W ramach Punktu Informacyjnego senio-

opiekuńcze (57 osób, w tym 20 osób z Dziennego Domu

Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Zarząd

rom został udostępniony komputer z dostępem do Internetu

Pomocy, a 37 osób z Klubu Seniora), zajęcia usprawniające

Budynków Mieszkalnych w Tychach
Planowany termin realizacji: 2017-2022+

Wszystkie wyżej wymienione formy wsparcia były realizowane
i przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii

i drukarki. Mogli skorzystać z pomocy animatora w zakresie

ruchowo, warsztaty zdrowego stylu życia, poradnictwo psy-

procedurami i przepisami sanitarnymi.

obsługi tych sprzętów i wyszukiwania informacji. Dokonano

chologiczne, trening umiejętności społecznych. Prowadzono

RENOWACJA OSIEDLA A

też zakupu wyposażenia do Klubu Senior+ (dodatkowe

zajęcia w formie spotkań online, które rozpoczęły się koń-

przyrządy do ćwiczeń, lustra do sali ćwiczeń, stacje dezynfe-

cem października. Zajęcia koncentrowały się wokół tematów

kach oraz zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni

kujące, oczyszczacze powietrza, ciśnieniomierze, glukometry,

związanych z fitoterapią, rękodziełem, kulinariami, aktywno-

publicznych, z uwzględnieniem wartości kulturowych obszaru

pulsoksymetry). W ramach spotkań w Klubie Seniora+ orga-

ścią fizyczną i pamięciową. Ponadto uczestnicy CUS zostali

i walorów architektonicznych osiedla, z zachowaniem lub

nizowane były również imprezy okolicznościowe (m.in.

przeszkoleni z zakresu wykorzystania technologii informa-

ekspozycją elementów architektury socrealistycznej. W 2020

Planowany termin realizacji: 2017-2023

Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Dzień Seniora,

cyjno-komunikacyjnych (TIK) - dziewięć osób z Klubu Seniora

roku opracowano projekt budowy wiat śmietnikowych przy ul.

Urodziny Klubu).

i trzy z DDPS. Uczestnikom domu pomocy zapewniono rów-

Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy Placu św. Anny 1- 3d i pozyskano

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego w 2020 roku

nież posiłki.

pozwolenie na budowę. Prace zostały rozpoczęte, w dużej mie-

Decyzją władz krajowych i wojewódzkich Klub został dwukrot-

projekt nie był realizowany.

rze zrealizowane, ale nie na tyle, aby zostały odebrane. Odbiór

nie zamknięty (od 12 marca do 3 lipca oraz od 21 października

planowany jest w 2021 roku.

POZNAJ SĄSIADA – WSPÓLNE DZIAŁANIE W PRAKTYCE
Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Spraw Społecznych
i Zdrowia / Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
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RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2020

Projekt obejmuje prace remontowe i modernizacyjne w budyn-
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KULTOWE OSIEDLE A
– OSIEDLE A PRZYJAZNE TWÓRCOM

KULTURA OSIEDLA – OSIEDLE KULTURY

drugie, rozszerzone wydanie ukazało się we wrześniu 2020 roku.

Podmiot zgłaszający projekt: Miejskie

dla otrzymali do skrzynek na listy widokówki przedstawiające

Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Konserwator

Centrum Kultury w Tychach

Zabytków / Muzeum Miejskie w Tychach / Wydział

Planowany termin realizacji: 2017-2023

Gospodarki Lokalowej / Gmina Miasta Tychy
Planowany termin realizacji: 2019-2021

W ramach projektu zorganizowano mobilne gry miejskie oraz
zainicjowano niezwykle atrakcyjną formę sztuki w przestrzeni

W 2020 roku został przygotowany projekt graficzny mapy edu-

miejskiej, jaką są murale.

kacyjnej osiedla. Projekt opracowała graficzka z katowickiego

W ramach akcji promocyjnej mieszkańcy rewitalizowanego osiemural. Podczas jego uroczystego odsłonięcia aktorka, która

OSADA ZDROWO NA SPORTOWO. AKTYWNA OSADA
– REALIZACJA PROGRAMU Z ZAKRESU ANIMACJI
CZASU WOLNEGO I REKREACJI RUCHOWEJ

wcieliła się w postać Zofii Nałkowskiej, wręczyła uczestnikom

Podmiot zgłaszający projekt: Miejski

spotkania pamiątkowe zakładki do książek.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

„ZGRANE TYCHY” PROJEKT MOBILNYCH GIER MIEJSKICH

Planowany termin realizacji: 2018-2020
W ramach propagowania aktywności sportowej wśród dzieci

Projekt gier został oparty na geolokalizacji. Użytkownicy mieli

i młodzieży prowadzone były zajęcia:

MURAL MALARSKO-CERAMICZNY ZOFII NAŁKOWSKIEJ

możliwość zagrać na dedykowanej dla gry przestrzeni miejskiej,

▬

z koszykówki,

w dowolnie wybranej przez siebie chwili, za pomocą telefonu

▬

z tenisa ziemnego i stołowego,

Zostały wykonane rysunki rzeźb, płaskorzeźb, budynków i innych

Mural został wykonany na szczytowej ścianie budynku przy

z zainstalowaną bezpłatną aplikacją ActionTrack. W ramach

▬

z doskonalenia jazdy na rowerze MTB.

elementów charakterystycznych dla osiedla A, a także rysunek

ul. Nałkowskiej 26-10 przez duet artystyczny Czary-Mury, czyli

planu osiedla z naniesionymi ulicami, budynkami i punktowo

związaną z Tychami Martę Piróg oraz mieszkańca rewitalizowa-

zaznaczonymi dekoracjami oraz najważniejszymi obiektami

nego osiedla N i O Marka Grelę. Uroczyste odsłonięcie muralu

osiedla. Miejska Konserwator Zabytków opracowała meryto-

nastąpiło 10 października 2020 roku. Symbolicznego przecię-

rycznie tekst do mapy. Został wykonany także skład mapy i plik

cia wstęgi dokonali twórcy wraz z wiceprezydentem Maciejem

przygotowujący do druku. Realizację pozostałych elementów

Gramatyką i przewodniczącą Rady Miasta Barbarą Konieczną.

projektu uniemożliwiła sytuacja epidemiczna w kraju i zwią-

W organizację wydarzenia zaangażowała się społeczność

zane z nią ograniczenia.

Przedszkola Niepublicznego „Jedynka”. Przygotowany został

kolektywu MuflonStudio, które specjalizuje się w projektowaniu
graficznym, także wykorzystującym opracowania rysunkowe.

piknik rodzinny: dzieci przedstawiły program artystyczny preW ramach projektu Kultowe Osiedle A – osiedle A przyjazne

zentujący sylwetkę Zofii Nałkowskiej, rodzice i pracownicy

twórcom Muzeum Miejskie w Tychach zorganizowało warsztaty

przedszkola zadbali o drobny poczęstunek. Wiceprezydent Maciej

muzyczne i historyczne dla mieszkańców:

Gramatyka wraz z przedszkolakami posadził pamiątkowe drzewo

▬
▬
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Kołysanki – warsztaty muzyczne z Maniuchą

– wiśnię negri, która komponuje się z kwitnącą wiśnią przed-

Bikont, muzykiem i antropologiem kultury,

stawioną na muralu. Dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach

Jak nauczyć się rozmawiać ze świadkami wyjątkowych

Aleksandra Matuszczyk wygłosiła krótki wykład na temat sztuki

przemian? – warsztaty historii mówionej z dr Marcinem

w przestrzeni miasta. Wydarzeniu towarzyszyła także promocja

Jarząbkiem (cz. I) i Aleksandrem Lysko (cz. II).

książki pt. „Sztuka w przestrzeni miasta” Patryka Oczko, której

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 4:13:31

rewitalizacji uruchomiono dwie gry:
1. http://bit.ly/ZgraneTychyBarubar (Osiedle N i O) – gra

Organizowano również imprezy sportowo-rekreacyjne. Z powodu

rodzinna „Przygody Barubara” inspirowana książką „Przygody

lockdownu część zajęć przeprowadzono w formie zdalnej.

Zbója Barubara” autorstwa tyszanina Bartłomieja Szymczyka;

Te, które nie odbyły się w kwietniu, przesunięto na okres

2. http://bit.ly/ZgraneTychyWyjątkoweStworzenia

jesienny.

(Osiedle H I Ł) – gra „Wyjątkowe stworzenia”
przeznaczona dla fanów magicznych istot i fantastyki

W ramach zajęć sekcji kolarskiej:

w każdym wieku – również dla tych najmłodszych.

▬

kontynuowano doskonalenie techniki jazdy,

Do rozgrywki potrzebny był smartfon i wyobraźnia.

▬

rozwijano indywidualne umiejętności zawodników,

▬

wdrażano zasady współpracy w grupie.

AKTYWNY JAWOREK – BUDOWA WIELOFUNKCYJNYCH
STREF AKTYWNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNYCH

Podczas

treningów

plenerowych

kładziono

szczególny

nacisk na przestrzeganie zasad ruchu drogowego i bezpiePodmiot zgłaszający projekt: Wydział Planowania

czeństwa na drodze oraz rozwój świadomości ekologicznej.

Przestrzennego i Urbanistyki / Wydział

Propagowano wartości zdrowego trybu życia, ruchu na świe-

Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

żym powietrzu oraz prawidłowego odżywiania się. W ramach

Planowany termin realizacji: 2018-2020

treningów doskonalenia techniki jazdy na rowerze MTB organizowano wyjazdy na tyskie pumptracki w dzielnicach Suble

W 2020 roku prowadzone były analizy posiadanych dokumen-

i Mąkołowiec. Pomimo obostrzeń, przy zachowaniu reżimu

tacji koncepcyjnych i projektowych oraz działania związane

sanitarnego udało się zorganizowano trzy imprezy: Dzień

z wątpliwościami dotyczącymi trudnych warunków geotechnicz-

Dziecka, zakończenie wakacji oraz Mikołajki. Zakończenie

nych na terenie Parku Jaworek. Pracownicy Wydziału Innowacji

wakacji zostało połączone z obchodami 100-lecia Klubu

i Inwestycji przygotowali opracowanie dotyczące propono-

Czułowianki Tychy. Z tej okazji odbył się mecz pokazowy Old

wanych kierunków działań rewitalizacyjnych przedmiotowego

Boy Czułowianki. Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce,

terenu. Ponadto podjęto decyzję o zleceniu pogłębionych badań

malowanie twarzy, gry i zabawy oraz stację kolarską wraz

geotechnicznych na terenie planowanego Wodnego Placu Zabaw.

z trenażerami.
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TERMOMODERNIZACJA DZIELNICY OSADA W TYCHACH

Roboty budowlane zostały zakończone w ośmiu budynkach,

Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Rozwoju

nia przeprowadzono także remonty w lokalach mieszkalnych.

Miasta i Funduszy Europejskich

Prace polegały m.in. na:

w obrębie dwóch (233 i 237) nadal trwają. W ramach zada-

Planowany termin realizacji: 2018-2020+

▬

wymianie podłóg,

▬

wyposażeniu mieszkań w urządzenia

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA MIASTA TYCHY DO ROKU 2023 (ZA ROK 2020) – PROJEKTY SEKTORA PRYWATNEGO
STREFA AKCELERACJI B+R I AKTYWIZACJI
W BROWARZE OBYWATELSKIM

STREFA AKCELERACJI SPOŁECZNEJ (PROJEKT EFS)

Kultury i Turystyki Browar Obywatelski

higieniczno-sanitarne,

W 2017 roku Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
złożył wnioski o dofinansowanie przedmiotowej inwesty-

▬

wykonaniu wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

Podmiot zgłaszający projekt: Memo Sp. z o.o.

cji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego

▬

założeniu grzejników,

Okres realizacji: V 2020 – XII 2022

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

▬

zmodernizowaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej,

2014-2020.
Po pozytywnej ocenie wniosków w 2018 roku podpi-

▬

wymienieniu wewnętrznej stolarki drzwiowej,

Celem projektu jest zwiększenie walorów funkcjonalno-prze-

przeprowadzeniu robót tynkarsko-malarskich,

strzennych obszaru rewitalizacji przez lepsze wykorzystanie

▬

podniesieniu balustrady.

i wyeksponowanie zasobów kulturowych i krajobrazowych.

mieszkańców nieaktywnych zawodowo i wzrost

W 2020 roku zrealizowane zostały Programy Funkcjonalno-

skali zachowań przedsiębiorczych,

(projekt: „Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach –

Trwające od 2018 roku prace termomodernizacyjne oraz panu-

Użytkowe dla trzech obiektów, projekt budowlany dla jednego

budynki nr: 207, 209, 233, 235, 237”) i 3 079 480,14 zł (projekt:

jąca od 2020 roku pandemia COVID-19 i wprowadzone wraz z nią

budynku, a piąty obiekt jest w trakcie projektowania.

„Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach – budynki

obostrzenia, a także niepewna sytuacja co do dalszych decyzji

nr: 223, 225, 227, 229, 231”). Realizacja inwestycji została

w tym obszarze uniemożliwiły realizację działań zaplanowa-

powierzona Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych.

nych w projektach „Poznajemy Osadę” oraz „Po co nam obrazy”.

STREFA AKCELERACJI I AKTYWIZACJI
W BROWARZE OBYWATELSKIM
(PROJEKT SZKOLENIOWO–STAŻOWY EFS)

Na przełomie 2018/2019 roku zawarto umowy na realizację

Związane z projektami warsztaty, spotkania, wystawy, festyny

robót we wszystkich nieruchomościach.

nie mogły się odbyć albo narzucono na nie reżim sanitarny.

Zakres zadania obejmował m.in.:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSADY

Okres realizacji: IX 2020 – VI 2021

posadzki parteru, poddasza użytkowego

Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Zarząd Budynków

Celem projektu jest realizacja staży zawodowych dla 30. uczniów

Podmiot zgłaszający: MEMO Sp. z o.o.

docieplenie ścian, stropów nad piwnicami,

Celem projektu jest:
▬

▬

aktywizacja zawodowa i społeczna

aktywizacja społeczna pod kątem nabywania
nowych kompetencji, uczenia umiejętności,

▬

zapewnienie wsparcia merytorycznego osobom
zakładającym swoją działalność gospodarczą,

▬

wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem
i animacje społeczne zorientowane
na procesy aktywizacji zawodowej,

▬

inkubacja przedsiębiorczości i jej uczenie
krok po kroku, począwszy od etapu szkoły
ponadgimnazjalnej po osoby do 50+.

w lokalach mieszkalnych,

Mieszkalnych w Tychach

tyskich szkół gastronomicznych. Staż jest całoroczny i obejmuje

▬

izolację ścian piwnic,

Planowany termin realizacji: 2017-2020+

naukę kompetencji zawodowych wykraczających poza podstawę

obiektu Warzelni z zapleczem umożliwiało rozpoczęcie działań

▬

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

programową, a także dodatkowe warsztaty „premium”.

dopiero w drugiej połowie 2020 roku. Poza tym sytuacja epi-

▬

wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem

Działania w ramach projektu zmierzają do wprowadzenia zmiany

gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych,

i poprawy warunków zamieszkania na obszarze terenu Osady,

W 2020 roku działania z Zespołem Szkół nr 7 zostały zawieszone ze

wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,

czyli do atrakcyjnego zagospodarowania przestrzeni, budowy

względu na brak rzeczywistych ram ustalania „podstaw programo-

▬

wymianę instalacji elektrycznej wraz

dróg, chodników i placów zabaw.

wych” stażu i charakteru działań, w tym m.in. zajęć dodatkowych.

zawieszenie rozmów z partnerami.

Ponadto restauracja TICHAUER, w której uczniowie mieli odbywać

▬

malowanie klatek schodowych,

W grudniu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót

staże, została objęta, jak cała branża gastronomiczna - lockdow-

▬

montaż zadaszenia nad wejściami oraz balustrad,

dotyczących zagospodarowania podwórka wokół budynków

nem i licznymi ograniczeniami, a szkoły i proces dydaktyczny

▬

remont podestów wejściowych

przy ul. Katowickiej 207 i 209. Przewidywany termin realizacji

przeniesiono do sieci. Sytuacja ta uniemożliwiła planowanie dzia-

i roboty towarzyszące.

to 15.06.2021 rok.

łań w tym zakresie i wdrożenie projektu.

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 4:13:31

Projekt nie został wdrożony ze względu na to, że oddanie

demiologiczna związana z epidemią COVID-19 spowodowała

▬

z wymianą oświetlenia części wspólnych,

40

Okres realizacji: VI 2020 – VI 2023

▬
sano umowy o dofinansowanie na kwotę 2 885 720,39 zł

▬

Podmiot zgłaszający: MEMO Sp. z o.o., Tyska Fundacja Promocji
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CENTRUM NIEELITARNEJ SZTUKI MULTIMEDIALNEJ
WRAZ Z OTOCZENIEM – STARA WARZELNIA

CENTRUM NIEELITARNEJ SZTUKI MULTIMEDIALNEJ
POSZERZA HORYZONTY (PROJEKT EFS)

Podmiot zgłaszający: MEMO Sp. z o.o., Tyska Fundacja Promocji

Podmiot zgłaszający projekt: Tyska Fundacja Promocji Kultury

Kultury i Turystyki Browar Obywatelski

i Turystyki Browar Obywatelski

Okres realizacji: II 2019 – XII 2021

Okres realizacji: II 2020 – XII 2021

Celem projektu jest podniesienie walorów zabytkowego

▬

inkubacja i wsparcie lokalnych środowisk artystycznych,

oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do realiza-

▬

aktywizacja społeczna w sferze kultury –

cji różnego rodzaju działań kulturalnych. Projekt zakłada

wzbogacenie miejskiej oferty kulturalnej poprzez

konserwację

wystawy stałe, czasowe, warsztaty, konferencje,

kompleksu

dawnej

Warzelni

na terenie Browaru Obywatelskiego w Tychach oraz jego
adaptację na potrzeby kulturalne. Na realizację projektu

działania animacyjne, plenerowe itp.,
▬

Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WSL
(działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe). Dzięki temu unikatowy

inkubacja przedsiębiorczości w sferze kultury poprzez
warsztaty, uczenie rzemiosła artystycznego,

▬

zwiększenie potencjału miasta i obszarów

zabytek znajdujący się na Szlaku Zabytków Techniki odzyska

rewitalizacji w obszarze kultury, edukacji

dawny blask i zyska nową funkcję, zostanie odnowiony z myślą

artystycznej, a poprzez to aktywizacji społecznej,

o turystach, mieszkańcach, a także studentach i młodzieży.
Projekt zakłada, że ratując zabytek, wprowadza się w nim

▬

zapewnienie wsparcia osobom chcącym
rozwijać swoje umiejętności artystyczne.

do tej pory niełączone nigdzie funkcje edukacji artystyczno-multimedialnej i wystawy sztuki naiwnej w połączeniu

Otwarta we wrześniu 2020 roku Galeria rozpoczęła działania arty-

z multimediami. W 2019 roku został wykonany zasadniczy

styczno-kulturalne, jednak ze względu na epidemię COVID-19 ich

zakres prac konstrukcyjnych, konserwatorskich oraz część

skala została ograniczona do wystaw, happeningów, z pominię-

prac instalacyjnych. Rozpoczęto też projektowanie oto-

ciem warsztatów i części edukacyjnych. Od września do grudnia

czenia oraz rozbudowy Warzelni wraz ze szklanym atrium.

zorganizowano trzy wydarzenia kulturalne: Tychy Light&Sound,

W 2020 roku dokonano przebudowy i adaptacji obiektu daw-

uroczyste otwarcie wraz z INDUSTRIADĄ, dwoma koncer-

nej Warzelni na TICHAUER ART GALLERY, wymieniono dachy,

tami i czterema wystawami otwierającymi, a także wystawę

stolarkę, instalacje wewnętrzne, dokonano restauracji ele-

Miasto/Ludzie/Twarze.

wacji, osuszenia fundamentów. Obiekt posiada ok. 2,8 tys. m2

TYTUŁ PROJEKTU

Wydatki poniesione
w 2020 roku w zł

W tym wkład miasta w zł

BAZA - BANK AKTYWNYCH LUDZI MIASTA

80 000,00

80 000,00

POTAŃCÓWKI NA OSIEDLU A

20 000,00

20 000,00

RENOWACJA OSIEDLA A

17 220,00

17 220,00

KULTOWE OSIEDLE A – OSIEDLE A PRZYJAZNE TWÓRCOM

16 258,08

5000,00

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSADY

15 889,00

15 889,00

CUS – CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH (EFS)

657 248,00

111 475,55

KULTURA OSIEDLA – OSIEDLE KULTURY

48 000,00

48 000,00

AKTYWNY JAWOREK – BUDOWA WIELOFUNKCYJNYCH STREF AKTYWNOŚCI
SPORTOWO-REKREACYJNYCH

123 113,00

123 113,00

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

21 124,00

20 000,00

TERMOMODENIZACJA DZIELNICY OSADA W TYCHACH

3 997 760,60

2 404 529,99

STREFA AKCELERACJI B+R I AKTYWIZACJI W BROWARZE OBYWATELSKIM

12 100 000,00

CENTRUM NIEELITARNEJ SZTUKI MULTIMEDIALNEJ WRAZ Z OTOCZENIEM – STARA
WARZELNIA

18 645 089,32

CENTRUM NIEELITARNEJ SZTUKI MULTIMEDIALNEJ POSZERZA HORYZONTY (projekt EFS)

200 000,00

Celem projektu jest:

budynku Starej Warzelni i otoczenia Browaru Obywatelskiego

zabytkowego

Tabela. Wydatki poniesione na realizowane w 2020 roku projekty rewitalizacyjne

powierzchni, w tym cztery sale wystawowe, trzy sale warsz-

35 941 702,00

tatowe, salę konferencyjną, showroom. Jest dostosowany do

2 845 227,54

potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażono go w sprzęt
oraz zagospodarowano teren.
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA GMINY

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

strzennego miasta Tychy” jest dokumentem określającym

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są for-

prowadzenie procesu inwestycyjnego, związanego np. z budową

malną podstawą realizacji polityki przestrzennej miasta Tychy

domu jednorodzinnego.

strategiczne cele polityki przestrzennej określone w tym
dokumencie są nadal aktualne, ale z uwagi na zmieniające się

zawartej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz instrumentem kształtującym

W 2020 roku Rada Miasta Tychy uchwaliła siedem miejsco-

lokalny ład przestrzenny. Plany miejscowe, stanowiąc prawo

wych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej

lokalne Miasta Tychy, są narzędziem do uzyskiwania decy-

powierzchni około 235,34 ha.

lokalne uwarunkowania społeczno-gospodarcze Rada Miasta
Tychy w 2019 r. przyjęła Uchwałę Nr X/201/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.

zji administracyjnych przez mieszkańców, min. w kwestii
pozwolenia na budowę czy podziału nieruchomości. Z tego

politykę przestrzenną gminy. Kluczowe uwarunkowania oraz

Na koniec 2020 r. w mieście Tychy obowiązywały 103 uchwały

względu zwiększanie pokrycia obszaru miasta planami miej-

w sprawie planów miejscowych o łącznej powierzchni 2664,39 ha,

scowymi jest korzystne dla mieszkańców, gdyż przyspiesza

a pokrycie planami wyniosło blisko 33% powierzchni miasta.

Zmiana dokumentu została zatwierdzona przez Radę Miasta
Tychy w grudniu 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/465/20, która zmodyfi-

BUDOWNICTWO
Dynamika rynku budowlanego w Tychach z roku na rok utrzymuje się na podobnym poziomie z zauważalnym nieznacznym
osłabieniem. Główną przyczyną osłabienia wzrostu rynku
budowlanego jest wysoka baza odniesienia, będąca efektem
silnych wzrostów notowanych w poprzednich latach. Zauważyć
można to również w statystykach dotyczących prowadzonych
postępowań w Wydziale Budownictwa UM Tychy, które ulegają
nieznacznym spadkom w zakresie chociażby liczby wpływających wniosków czy wydanych decyzji. Niemniej jednak należy
zwrócić uwagę na wpływ wniosków dotyczących dużych inwestycji, np. wniosków deweloperów, gdzie podczas jednego
postępowania administracyjnego zatwierdzana jest duża liczba
nowych mieszkań.

kowała kierunki zagospodarowania w czterech obszarach.

DECYZJE LOKALIZACYJNE
W odniesieniu do terenów nieobjętych obowiązującymi pla-

Tabela. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2020 r.

nami miejscowymi w 2020 r. zostało wydanych około 300
decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i ustaleniu
Powierzchnia
[ha]

L.p.

Nazwa planu miejscowego

Uchwała

1.

Mpzp dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz
granicami administracyjnymi miasta Tychy - etap I

Uchwała Nr XV/311/20 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020 r.

57,31

2.

Mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji
i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach

Uchwała Nr XV/312/20 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020 r.

2,12

3.

Mpzp dla dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej,
Długiej i Goździków w Tychach – etap I

Uchwała Nr XVII/358/20 Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2020 r.

62,78

4.

Mpzp dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą,
Spokojną i Jaroszowicką w Tychach - etap I

Uchwała Nr XVII/359/20 Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2020 r.

48,84

5.

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

Uchwała Nr XIX/402/20 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2020 r

53,51

6.

Mpzp dla trzech obszarów położonych w Tychach

Uchwała Nr XX/420/20 Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2020 r.

1,18

7.

Mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej,
Stoczniowców’70 i Parku Suble w Tychach

Uchwała Nr XXIII/464/20 Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

9,6

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Żadna z wydanych decyzji nie została skutecznie zaskarżona.

INFOGRAFIKA 33

DANE STATYSTYCZNE Z ZAKRESU BUDOWNICTWA
LATA 2019-2020

W interaktywnym Planie Miasta Tychy, dostępnym 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.
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INFOGRAFIKA 34

ZASOBY MATERIALNE GMINY

DANE STATYSTYCZNE Z ZAKRESU BUDOWNICTWA
LATA 2019-2020

Jednostką

organizacyjną

miasta

administrującą

zasoby

DZIERŻAWA I NAJEM

materialne gminy jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych –
Zakład Budżetowy w Tychach (MZBM). Działalność MZBM skupia
się przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców

W 2020 r. zawarto 383 umowy z nowymi najemcami i użytkownikami:
▬

w tym 129 lokali socjalnych,

w zakresie administrowania zasobami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz gruntami stanowiącymi własność miasta Tychy.

▬

3 umowy na udostępnienie pomieszczeń tymczasowych,

To głównie przedsięwzięcia związane z zapewnieniem prawi-

▬

26 umów najmu lokali użytkowych,

dłowej eksploatacji zasobu mieszkaniowego, podnoszenia jego

▬

4 umowy najmu powierzchni reklamowych,

standardu oraz poprawy estetyki i zwiększania komfortu użyt-

▬

41 umów dzierżawy terenu o powierzchni 1235,41

kowania. Ponadto MZBM administruje 268 nieruchomościami

m2 z przeznaczeniem na dojścia, schody związane

stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych, spośród

z działalnością gospodarczą, ogródki letnie i ogrody
przydomowe, elementy małej architektury itp.,

których gmina jest współwłaścicielem 263.
▬

PANDEMIA A ORGAN
ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

DECYZJE POWIATOWEGO
INSPEKTORATU NADZORU
BUDOWLANEGO

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

W 2020 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zapis
umożliwiający wstrzymanie procedowania spraw w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID - tj.: od 14 marca 2020 r. do
23 maja 2020 roku. Pomimo możliwości zawieszenia toczących
się spraw lub nierozpoczynania procedowania nowych, miejski
organ administracji architektoniczno-budowlanej procedował
w sposób ciągły i nieprzerwany postępowania administra-

wydał dwie decyzje w ramach realizacji zadań wynikających
z Porozumienia z dn. 7.01.2010 r. w sprawie oddawania do użytkowania dróg powiatowych i gminnych, w myśl ustawy z dnia

z nią związanych.

lub przebudowę infrastruktury technicznej.
ZASÓB MATERIALNY GMINY ADMINISTROWANY
PRZEZ MZBM W 2020 ROKU

50
32

budynków
mieszkalnych

wdrożonego trybu postępowania z dłużnikami, tj. wezwań
na rozmowę, rozłożeń na raty, upomnień i wezwań do zapłaty,
a w konsekwencji nakazów zapłaty oraz egzekucji komorniczych,

budynki niemieszkalne,
w tym Mediateka, Andromeda, dworzec PKP

W wyniku działań windykacyjnych zapadło 1412 sądowych
nakazów zapłaty na kwotę ogółem (zaległość główna, odsetki
oraz koszty sądowe) 12 883 172,43 zł. Dotyczy to 655 komunalnych lokali mieszkalnych. Obecnie umowy w sprawie spłaty
zadłużenia w ratach realizuje 163 najemców i byłych najem-

4 892

ców na kwotę około 2 468 446 zł. Nie wszyscy dłużnicy, którzy
skorzystali z rozłożenia na raty, realizują zapisy zawarte w umo-

w tym 475 lokali socjalnych
o powierzchni 15 517 m2

okresie w porównaniu do roku 2019 r. wpłynęło o 7 wniosków
więcej (2019 r. – 538, 2020 r. – 545). Obostrzenia, w szczegól-

liwości składania wniosków oraz dokumentacji budowlanej

Gminny zasób mieszkaniowy zamieszkują mieszkańcy o naj-

zadłużenie najemców i byłych najemców z roku na rok rośnie.

Budowlane i wydając w tym czasie 98 decyzji. We wskazanym

z klientem spowodowały, że planowane jest wdrożenie moż-

ZADŁUŻENIA I WINDYKACJA

niższych dochodach, co znacznie utrudnia windykację. Mimo

cyjne, nie przekraczając terminów określonych ustawą Prawo

ności w zakresie ograniczenia kontaktu bezpośredniego

13 umów udostępniania terenu pod budowę

INFOGRAFIKA 35

10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przepisów

296 umów najmu lokali mieszkalnych,

wach w sprawie spłaty zadłużeń. W takim przypadku sprawa
o wyegzekwowanie trafia do komornika. W 2012 r. Zarządzeniem
Prezydenta Nr 0050/231/12 z dnia 13.08.2012 r. wprowadzona
została możliwość „odpracowania zaległości”. Do grudnia 2020

295

roku z tej formy pomocy skorzystało 201 dłużników. Za rok 2020
jest to kwota 10 020,51 zł. MZBM oczekuje na wnioski upoważnionych podmiotów, w których dłużnicy mogliby odpracować

drogą elektroniczną.

grunty o powierzchni 75,62 ha

część zadłużenia.
Rośnie również liczba zasądzonych wyroków eksmisyjnych.
Jedną z głównych przeszkód skutecznej windykacji jest niewy-

Każdego roku zasób MZBM ulega zmianie. W roku 2020 sprze-

starczająca liczba lokali socjalnych. W roku 2020 skierowano

dano dwa lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 86,52

do kancelarii prawniczej 65 spraw o eksmisję z lokalu. Do sądu

m2; powstał jeden lokal mieszkalny o powierzchni 53,99 m2

skierowano 63 sprawy. Według stanu na 31.12.2020 wyroki eks-

w wyniku zmiany sposobu użytkowania części niemieszkalnych

misyjne orzeczono względem 124 byłych najemców i ich rodzin.

oraz przejęto na stan gminy dwa mieszkania w związku z zakoń-

Zadłużenie tej grupy osób wynosi ok. 2 280 119 zł.

czeniem postępowań spadkowych.
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WSPARCIE DLA NAJEMCÓW I DZIERŻAWCÓW
W ZWIĄZKU Z COVID-19

ok. 350 tys. zł, w tym dofinansowanie ok. 230 tys. zł w ramach

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

7.

27 osobom mającym wyższe dochody,
przekwalifikowano najem socjalny lokali na umowy

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Poza pracami prowadzonymi w obrębie nieruchomości gmin-

na czas nieokreślony z wyższą stawką czynszu,
8. Podejmowano działania regresowe wobec osób, za które

Termomodernizacja budynku zlokalizowanego

nych MZBM prowadził działania remontowe i inwestycyjne

gospodarczą, którym udzielono pomocy w zakresie odstąpienia

przy ul. Sienkiewicza 49, w którym mieści się

nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszka-

Gmina Miasta Tychy wypłacała wierzycielom odszkodowanie

od dochodzenia należności: 78.

placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”

niowych, których Gmina jest współwłaścicielem. W 2020 roku

za brak lokalu socjalnego – wyegzekwowano kwotę 18 380,15 zł

Liczba podmiotów i osób fizycznych prowadzących działalność

▬

zakończono prace termomodernizacyjne i remontowe w budyn-

tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami.

kach oraz na terenach wspólnot finansowane ze środków

Gmina wypłaciła odszkodowania na rzecz wierzycieli

lokalu użytkowego, wykonano kompleksową termomodernizację

zgromadzonych na kontach Wspólnot lub z zaciągniętych kre-

oczekujących na realizację wyroków eksmisyjnych w kwocie

budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą dachu

dytów w 90 nieruchomościach na łączną kwotę ok. 11,4 mln zł.

599,20 zł – do realizacji pozostają wyroki z lokali gminnych.

Wartość udzielonego wsparcia: 141 273,00 zł.

W ramach zadania zmieniono sposób użytkowania wolnego

Ponadto w związku z pandemią przesunięto wprowadzenie zmian
stawek czynszowych za lokale mieszkalne z marca na wrzesień

oraz źródła ogrzewania. Wymieniono instalacje wewnętrzne

2020 roku.

oraz zamontowano kotły gazowe. Wykonano również prace

INWESTYCJE W RAMACH GMINNYCH ZASOBÓW
MATERIALNYCH REALIZOWANE PRZEZ MZBM W ROKU
2020 Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
▬

Termomodernizacja i modernizacja dziesięciu

związane z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz remont
budynku gospodarczego. Koszt prac wyniósł ok. 1,3 mln zł,
w tym dofinansowanie w wysokości 136 tys. zł w ramach
Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

INWESTYCJE FINANSOWANE Z DOTACJI GMINY

wielorodzinnych budynków mieszkalnych
zlokalizowanych przy ul. Katowickiej w obrębie

▬

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY
31.12.2020 r. znajdowało się 4417 lokali komunalnych i 475 lokali

mieszkaniowy 14 685 gospodarstwom domowym;

socjalnych. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy realizowane było w oparciu o następujące przepisy prawa miejscowego:

przyległych do budynku przy ul. Budowlanych 67

wynajmowania lokali wchodzących w skład

energetycznych i wypłacono dodatek

w obrębie nowo powstałego parkingu (realizacja

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy (tekst

energetyczny 4166 gospodarstwom domowym.

jednolity: Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2018 r., poz. 6165),
▬

Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum

Uchwała Nr XVI/267/15 Rady Miasta Tychy z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

dachów, wzmocnienia stropów nad piwnicami oraz renowację

strefy wejściowej wraz z montażem kurtyny powietrznej

Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+,

klatek schodowych i przebudowę stref wejściowych do budynków,

oraz przebudowę sanitariatów z dostosowaniem

▬

Uchwała Nr XLI/674/17 Rady Miasta Tychy z dnia

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach przedsię-

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz

26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia

wzięcia piece węglowe zostały zastąpione ekologicznymi,

montaż wyposażenia, jak również wymianę

wieloletniego programu gospodarowania

instalacji wewnętrznych. Wartość ok. 157 tys. zł.

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata

Termomodernizacja budynku przy placu Wolności 2.

2018-2022 (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2017 r., poz. 5957).

gazową, centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody oraz

W budynku wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych,

wodno-kanalizacyjną. Po zakończeniu prac lokale zostały odno-

izolację ścian fundamentowych oraz wymianę

wione i wyposażone w urządzenia sanitarne, kuchenki gazowe

stolarki okiennej i drzwiowej. Istniejącą przybudówkę

oraz czujniki czadu. Całość prac prowadzona była w uzgodnieniu

zaadaptowano na miejsce gromadzenia odpadów

i pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Koszt całego

komunalnych. Koszt prac wyniósł ok. 280 tys. zł.

przedsięwzięcia wyniósł ok. 11 mln zł, w tym ok. 6 mln dofinan-

▬

Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji

1.

(w tym 245 wniosków wstępnie zweryfikowano

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wodnej,

pozytywnie i oczekują na rozpatrzenie przez Komisję

wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej oraz

Mieszkaniową, a 63 wnioski osób niespełniających

ppoż., rozdział instalacji elektrycznej i układów

mieszkalnego przy ul. Norwida 44 – w sąsiedztwie

pomiarowych w części wspólnej nieruchomości
(planowane zakończenie: 2021 r.). Wartość ok. 2 mln zł.

Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida
▬

I etap robót dot. zagospodarowania terenu pomiędzy

kryteriów zostały przekazane do archiwum),
2. Zrealizowano 35 wyroków eksmisyjnych,
wskazując lokale socjalne,
3. Wydano 143 wskazania do zawarcia umów najmu

ulicami Grota-Roweckiego, Niepodległości, Elfów

lokali komunalnych i socjalnych w ramach

z likwidacją kotłowni węglowej, którą, podobnie jak w budynkach

i Ejsmonda. W ramach tego etapu wykonano roboty

realizacji listy przydziału i zamiany mieszkań,

przy ul. Katowickiej, zastąpiono ogrzewaniem gazowym. Zostały

powiązane z wykonaniem przebudowy drogi przy

4. Zrealizowano 11 zamian lokali z kontrahentem,

również wykonane prace wokół nieruchomości, tj. wymieniono

al. Niepodległości, tj.: sieć kanalizacji deszczowej, ułożenie

5. Przydzielono 1 lokal zamienny na czas usunięcia

ogrodzenie, chodniki z zastosowaniem kostki przepuszczalnej

obrzeży chodnikowych, nawierzchnię miejsc postojowych,

Budynek został poddany kompleksowej termomodernizacji wraz

oraz elementy małej architektury, tj. urządzenia zabawowe, ławki

krawężniki drogowe i podbudowę pod nawierzchnię

i kosze na śmieci, nasadzono roślinność. Koszt zadania wyniósł

drogi dojazdowej. Wartość ok. 360 tys. zł.
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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ MZBM W RAMACH
ADMINISTROWANIA MIEJSKICH ZASOBÓW
W ROKU 2020

Przyjęto 308 wniosków o przydział mieszkania

11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych,

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku

INFOGRAFIKA 36

W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ZASOBEM
MIESZKANIOWYM GMINY W RAMACH
WYDZIAŁU LOKALOWEGO W 2020 ROKU:

sowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

▬

realizując zadanie zlecone - wypłata dodatków
energetycznych - wynikające z ustawy
wydano 963 decyzje o przyznaniu dodatków

Kultury przy ul. Szkolnej 94. Wykonano modernizację

▬

▬

z dnia 10 kwietnia 1977 r. Prawo energetyczne -

▬

zewnętrznych, renowację elewacji z cegły, wymianę lub naprawę

W budynkach wymieniono instalacje wewnętrzne: elektryczną,

mieszkaniowych, wydano 2599 decyzji o przyznaniu
dodatków mieszkaniowych i wypłacono dodatek

w latach 2019-2020). Wartość ok. 1,4 mln zł.

dwufunkcyjnymi kotłami gazowymi z zamkniętą komorą spalania.

z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

Uchwała Nr XLVI/951/2014 Rady Miasta Tychy

odległości budynków o numerach 207 i 209

▬

realizując zadanie własne gminy, wynikające

z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad

likwidacja zsypów oraz nasadzenia roślinności na terenach

Do końca 2020 roku zakończono prace w obrębie dziewięciu

▬

W zasobach mieszkaniowych Gminy według stanu na dzień

Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych,

dzielnicy Osada oraz położonych w niewielkiej

nieruchomości. Zakres prac obejmował ocieplenie ścian

PONADTO:

awarii c.o. w budynku przy ul. Katowickiej,
6. Zweryfikowano prawidłowe wykorzystanie lokali
komunalnych – przeprowadzono 102 wywiady środowiskowe,
RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2020
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DZIAŁALNOŚĆ TYSKIEGO
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. (TTBS)

o powierzchni ok. 1000 m2. Planowany termin zakończenia
w lutym 2020 r. wyniósł ponad 10%.
▬

TTBS jest spółką miejską, prowadzącą działalność w zakresie

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

budownictwa mieszkaniowego i zarządzania nieruchomościami.
Działki, o łącznej powierzchni 4605 m2, zabudowane budyn-

W jej zasobach znajduje się:
▬

▬

606 mieszkań z przeznaczeniem na wynajem

kiem po byłej szkole, spółka otrzymała aportem w 2019 roku.

(w tym 90 mieszkań komunalnych) w 11 lokalizacjach

Budynek wpisany jest do miejskiej ewidencji zabytków i jego

o łącznej powierzchni użytkowej 36 540 m2,

adaptacja na lokale mieszkalne musi być uzgodniona z Miejskim

lokale użytkowe w 15 lokalizacjach,

Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z koncepcją na tym terenie

o łącznej powierzchni 17 976 m ,

może powstać 30 lokali mieszkalnych o powierzchni 1773 m2

325 miejsc parkingowych w garażach podziemnych

i lokal usługowy o powierzchni 100 m 2 (z przeznaczeniem

2

▬

budynków mieszkalnych, 85 miejsc na parkingu przy

na przychodnię). Inwestycja została zgłoszona przez Gminę

biurowcu przy ul. Budowlanych 59 i 15 garaży.

Tychy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i uzyskała
dofinansowanie na poziomie 8 mln zł. Obecnie trwa postępo-

W 2020 r. lokale mieszkalne, miejsca parkingowe i garaże

wanie przetargowe w formule „zaprojektuj-wybuduj”.

wynajęte były w 100%, natomiast lokale usługowe w 94,99%.
W listopadzie 2020 r. oddano do użytku budynek przy ul. De
nej powierzchni 1354 m2. Inwestycja kosztowała 8,197 mln zł.
Ponadto zasoby Spółki poddawane są bieżącym remontom
i modernizacjom. W 2020 r. wydano na ten cel ponad 1 mln zł.

AKTUALNE INWESTYCJE

W 2020 roku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpły-

Praca części Wydziału w 2020 roku nadal skupiała się na reali-

nęły 12 682 pisma. Korespondencja wychodząca to 6493 pisma

zacji zapisów ustawy przekształcającej prawo użytkowania

oraz 980 pism wewnętrznych.

wieczystego gruntu pod budynkami mieszkalnymi w prawo
własności.

Wiele spraw udało się rozpatrzyć bez osobistego kontaktu.
Obostrzenia sanitarne związane z pandemią wykluczyły jedynie
możliwość zakończenia spraw, w których niezbędna jest osobista

▬

4388 zaświadczeń o przekształceniu;

obecność większej liczby osób, tj. zawarcia aktów notarialnych z

▬

4310 pism określających wysokość

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

jednorazowej opłaty przekształceniowej;

udziałem kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu stron oraz
spotkań informacyjnych dotyczących regulacji stanu prawnego

▬

8 decyzji o ustaleniu opłaty jednorazowej,

w budynkach wielorodzinnych. Pozostałe zadania Wydziału reali-

z których 4 uzyskały status ostateczności,

zowano zgodnie z przyjętymi procedurami oraz obowiązującymi

natomiast od 4 strony wniosły odwołania.

przepisami prawa.

WSPARCIE
PRZEDSIĘBIORCÓW

W obszarze zagadnień prowadzonych w trybie postępowań

Nieruchomościami stanowią sprawy realizowane w trybie

administracyjnych prowadzono ogółem 118 spraw. Na liczbę tę

cywilnoprawnym. Takich postępowań w 2020 roku realizowano

składają się:

aż 677. Znaczna ich część dotyczyła udostępniania osobom

▬

78 postępowań w zakresie odszkodowań
za nieruchomości przejęte pod drogi

trzecim nieruchomości zasobu komunalnego.
▬

W związku z trwającą od marca 2020 r. epidemią koronawi-

212 spraw dotyczyło przekazania
nieruchomości gruntowych do korzystania

publiczne, z czego:

rusa Spółka, zgodnie z polityką miasta, wprowadziła program
▬

W ramach tych postępowań wydano:

Szeroki wachlarz tematyczny wśród zadań Wydziału Gospodarki

Zasoby TTBS sukcesywnie powiększają się o nowe mieszkania.
Gaulle’a, w którym mieszczą się 23 lokale mieszkalne o łącz-

ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

inwestycji to czwarty kwartał 2022 r. Stan zaawansowania robót

˗ 31 spraw zakończono ostateczną decyzją;

w formie dzierżawy lub użyczenia; zakończono

˗ 13 spraw zawieszono z różnych przyczyn;

185 z tych spraw, w wyniku czego zawarto 93

˗ 3 postępowania zakończono decyzjami, od

umowy dzierżawy i 1 umowę użyczenia;

wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe

których strony wniosły odwołania;

w zasobach TTBS. W jego ramach przedsiębiorcy, w zależności

˗ 31 spraw jest w trakcie procedowania.

▬

85 spraw dotyczyło udostępnienia nieruchomości
gminy w celu budowy urządzeń infrastruktury

W czerwcu 2020 r. podpisano umowę o wartości 26,882 mln

od swojej sytuacji finansowej i branży, uzyskali możliwość umo-

Sprawy z tej problematyki wymagały podjęcia średnio

technicznej. Podpisaniem umowy zakończono

zł na budowę budynku obejmującego 91 lokali mieszkalnych

rzenia należności czynszowych w wysokości 99%, 50% lub 30%.

9 z tych spraw (26 z nich to umowy dzierżawy, 6

o powierzchni użytkowej ponad 4200 m2 i lokali usługowych

160 czynności, tj. utworzenia pism, decyzji, wniosków.

Przyznane ulgi wyniosły ponad 180 tys. zł netto.

▬

12 postępowań w zakresie przekształcenia prawa

to umowy użyczenia, 25 – przedwstępne umowy

użytkowania wieczystego w prawo własności, z czego:

dzierżawy i 2 przedwstępne umowy użyczenia).

˗ 4 sprawy zakończono;
˗ 7 spraw zawieszono;
˗ 1 sprawa jest nadal realizowana.
▬

20 postępowań dotyczących roszczeń
w związku ze zmianą wartości nieruchomości
podyktowaną zmianami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, w których
wydano 16 ostatecznych decyzji, w tym:
˗ 13 decyzji umarzających wskutek
braku wzrostu wartości gruntu;
˗ 3 decyzje ustalające opłaty planistyczne
na skutek wykazanego wzrostu wartości
nieruchomości. Faktyczny dochód gminy
z tego tytułu wyniósł 6705,90 zł.

▬

8 postępowań dotyczących trwałego zarządu
nieruchomościami – wszystkie zakończono.
Reasumując, w ramach działalności Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami, w 2020 roku
wydano 75 decyzji administracyjnych.
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W ramach prowadzonych zadań Wydział reguluje również

Wykup lokalu może być zrealizowany wyłącznie za jednorazową

wzajemne roszczenia z przedsiębiorstwami przesyłowymi

odpłatnością, odstąpiono od sprzedaży ratalnej. Ujednolicono

względem nowo powstającej oraz istniejącej na komunalnych

również kryteria brane pod uwagę przy udzielaniu zgody

działkach sieci infrastruktury technicznej. W tym celu na pod-

na wykup. O nabycie lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta

dokumentację do zbycia lokalu, jednak do końca 2020

stawie operatów szacunkowych zostaje określona wysokość

nie mogą ubiegać się:

roku do aktów notarialnych przystąpiło tylko dwóch

jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służeb-

▬

ności przesyłu.

niezamieszkiwanie w wynajmowanym lokalu
oraz pobieranie dodatku mieszkaniowego;
▬

najemcy w okresie do 5 lat od daty
zawarcia umowy najmu;

w 20 sprawach kompleksowo przygotowano

najemców. Dochód z tego tytułu wyniósł 181 871,23 zł.
▬

19 złożonych w 2020 roku wniosków przeszło do dalszego

najemcy, którzy w okresie 3 lat poprzedzających

procedowania na 2021 rok, natomiast 5 zakończono

Uzyskany w 2020 roku dochód z tego tytułu to 233 843,55 zł,

złożenie wniosku o wykup lokalu pobierali

z innych przyczyn (rezygnacja, zgon najemcy).

a służebności przesyłu ustanowiono na rzecz:

dodatek mieszkaniowy, posiadali zaległości

▬

▬

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej;

czynszowe, zaległości w opłatach za media bądź

W zakresie obrotu nieruchomościami prowadzono 96 spraw

▬

Rejonowego Przedsiębiorstwa

innych opłatach związanych z najmem lokalu;

dotyczących sprzedaży nieruchomości, z tego:

Wodociągów i Kanalizacji S.A.;

▬

osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami

▬

28 zakończono;

▬

Tauron S.A;

albo posiadają inny tytuł prawny do lokalu bądź

▬

52 sprawy są kontynuowane;

▬

Polskiej Spółki Gazownictwa S.A.

budynku o przeznaczeniu mieszkaniowym;

▬

16 spraw z różnych przyczyn zostało wstrzymanych.

▬

osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami

Ogółem służebności przesyłu ustanowiono na 62 działkach

nieruchomości, dla której zostało wydane pozwolenie

gminnych.

na budowę budynku, w wyniku realizacji którego

Dochody osiągnięte z tytułu sprzedaży nieruchomości:
▬

powstanie lokal bądź budynek mieszkalny;
Po ponad rocznej przerwie w połowie 2020 roku wznowiono

▬

sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Nadal sprzedaż ta odbywa się na preferencyjnych warunkach, jednak zasady
zbywania mieszkań uległy zmianie. Najistotniejszą z nich jest
zróżnicowanie stawek bonifikat w oparciu o okres najmu lokalu:
▬

najemcy legitymujący się okresem najmu

▬

powyżej 5 lat do 10 lat mogą ubiegać się
▬

▬

▬

w trybie przetargowym;

najemcy, którzy za zgodą MZBM podnajmowali

▬

80 010,00 zł za zbycie garaży w trybie przetargowym;

lokal – w okresie 5 lat od daty zakończenia

▬

2 086 864,00 zł za zbycie nieruchomości

podnajmu potwierdzonego przez administratora;
▬

2 764 148,90 zł za zbycie gruntów

w trybie bezprzetargowym.

osoby, które posiadają zgodę na adaptację
powierzchni wspólnej na lokal mieszkalny;

W ramach postępowań sprzedażowych sukcesem zakończono

najemcy lokali, których najem związany jest

m.in. postępowanie dotyczące preferencyjnego zbycia zabudo-

ze stosunkiem pracy w szkołach i placówkach

wanej nieruchomości na rzecz Śląskiego Hospicjum Dziecięcego

o 10% bonifikatę od ceny lokalu;

oświatowych (za wyjątkiem wniosków złożonych przez

najemcy legitymujący się okresem najmu

100% najemców danego budynku oraz najemców lokali

powyżej 10 lat do 15 lat mogą ubiegać się

w budynkach stanowiących współwłasność miasta

o 20% bonifikatę od ceny lokalu;

Tychy, w których istnieje wspólnota mieszkaniowa).

„Świetlikowo” z przeznaczeniem na ośrodek preadopcyjny.

publicznej – wszystkie zakończone, w tym

Prowadzono również:
▬

74 sprawy w zakresie zakupu nieruchomości:

dwie decyzjami odmownymi;
▬

˗ 27 z nich zakończono;

przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, z których:

˗ 47 nadal jest prowadzonych.

najemcy legitymujący się okresem najmu
▬

˗ w dwóch sprawach wystąpiono z żądaniem

18 spraw z zakresu przejmowania

powyżej 15 lat do 20 lat mogą ubiegać się

Nowością w procedurze sprzedaży mieszkań jest regulacja doty-

o 30% bonifikatę od ceny lokalu;

cząca budynków, które podlegały termomodernizacji. Najemcy

nieruchomości na rzecz gminy:

najemcy legitymujący się okresem najmu powyżej 20

lokali w takich budynkach mogą ubiegać się o ich wykup po zakoń-

˗ 16 z nich jest kontynuowanych;

na wniosek strony wyraziła zgodę

lat mogą ubiegać się o 40% bonifikatę od ceny lokalu.

czeniu spłaty przez wszystkich właścicieli zaciągniętych na ten cel

˗ 2 zakończono.

na odstąpienie od tego żądania,

pożyczek i kredytów. Jeżeli termomodernizacja była wykonana ze

W ramach tych spraw nabywano przede wszystkim grunty

środków pochodzących z innych źródeł finansowania niż kredyty

zajęte bądź przeznaczone pod drogi.

zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty:
• w jednym przypadku Rada Miasta

• w jednym przypadku, po negatywnym
stanowisku Rady Miasta w kwestii
odstąpienia od żądania, skierowano sprawę

i pożyczki, to lokal w takim budynku będzie można wykupić dopiero
po 15 latach od zakończenia termomodernizacji. Wdrożone zmiany
znacznie ograniczyły krąg podmiotów uprawnionych do nabycia

W zakresie pozostałych zadań zrealizowano:
▬

lokalu komunalnego. Pozwoli to na zachowanie w zasobie miasta
większej liczby mieszkań, które ewentualnie będą mogły w przy-

▬

osiem spraw o ustanowienie służebności

˗ w czterech sprawach po przeprowadzeniu

gruntowych, które są w trakcie załatwiania;

analizy nie stwierdzono podstaw do

jedną sprawę o oddanie nieruchomości w użytkowanie

wystąpienia z żądaniem zwrotu bonifikaty.

osiemnaście spraw prowadzonych w oparciu o przepisy

Ponadto w trzech sprawach dotyczących zwrotów bonifikat

W 2020 roku na podstawie złożonych przez najemców wnio-

dotyczące zamówień publicznych – wykonanych zostało

po raz kolejny zlecono egzekucję należnego roszczenia.

sków wszczęto na nowych zasadach 150 spraw o sprzedaż lokali

osiemnaście umów dotyczących wycen oraz robót

Zakończono również:

mieszkalnych z bonifikatą, z czego:

geodezyjnych zawartych w oparciu o te postępowania;

▬

▬

106 postępowań zakończono odmową

▬

▬

▬

pięć spraw o udostępnienie informacji
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trzy sprawy dotyczące oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste pod garażem

˗ 4 są kontynuowane;

spraw), w 30 przypadkach przyczyną odmowy

dwie sprawy z zakresu petycji,
postulatów i inicjatyw obywateli;

˗ 2 zakończono;

wykonana termomodernizacja budynku (76
były m.in. zadłużenia w okresie ostatnich 3 lat,

▬

sześć spraw z zakresu opiniowania
sposobu zarządzania gruntami:

sprzedaży; przyczyną większości odmów była
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na drogę postępowania egzekucyjnego;

wieczyste, która również jest kontynuowana;

szłości służyć kolejnym najemcom.

52

sześć spraw z zakresu zwrotu bonifikaty udzielonej

wybudowanym z własnych środków finansowych;
▬

jedną sprawę o sprzedaż garażu na rzecz najemcy.
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ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI

Opracowano też siedem projektów uchwał o nadaniu nazwy ulicom i rondom.

W 2020 roku przyjęto:
▬
▬

w zakresie aktualizacji bazy

Miasto tworzy również zasób informacyjny w ramach Systemu

EGiB – 350 641 dokumentów,

Informacji o Terenie. System ten jest istotnym elementem

w zakresie obsługi państwowego zasobu geodezyjno-

funkcjonowania i planowania przestrzennego. Zawiera dane

kartograficznego – 1717 operatów geodezyjnych.

obligatoryjne takie jak:
▬

ewidencję gruntów i budynków (EGiB),

▬

geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

w zakresie informacji, wypisów i wyrysów

▬

osnowę geodezyjną,

z operatu geodezyjnego – 7109 dokumentów,

▬

rejestr granic podziału administracyjnego,

w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji

▬

ewidencję ulic i adresów.

Wydano:
▬
▬

rolniczej – 47 decyzji i 125 zaświadczeń.
Dane fakultatywne to własne bazy danych użytkowników,
Uzgodniono 614 projektów usytuowania projektowanych sieci

takie jak np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-

uzbrojenia terenu w ramach narad koordynacyjnych.

nego, Gminna Ewidencja Zabytków, mapy akustyczne, obszary

Do zadań własnych gminy należy przeprowadzanie analiz

rewitalizacji, system ogrzewania w budynkach mieszkal-

i przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej komunalizacji

nych jednorodzinnych, obszary budżetu partycypacyjnego,

działek Skarbu Państwa, sprawy dotyczące podziału i rozgra-

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem, system

niczeń nieruchomości, prowadzenie bazy danych w zakresie

zieleni, kontrole pod kątem spalania odpadów.

SPÓŁKA ŚRÓDMIEŚCIE

plastikowych nakrętek. Oprócz aspektu społecznego
Spółka Śródmieście zarządza obiektem handlowym przy

a

także

opracowywanie

projektów

o nadaniu nazwy.

uchwał

Urząd Miasta bierze także udział w projekcie partnerskim
pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności

przy al. Bielskiej, obiektem biurowym przy al. Piłsudskiego

▬

▬

nych”, który wpłynie na aktualizację danych powyższych baz

decyzji administracyjnych zatwierdzających

prowadzonych w ramach Wydziału Geodezji. Aktualność tych

podział nieruchomości,

baz ma szczególne znaczenie przy wszystkich procesach

12 zawiadomień o nadaniu nowego

związanych z planowaniem i rozwojem miasta w zakresie infra-

punktu adresowego nieruchomości.

struktury i budownictwa.

w zakresie kultury i edukacji przy realizacji
kampanii „Dzień Rolnika” promowano ponad

dza gruntami własnymi oraz liniami telekomunikacyjnymi. Jest

100 produktów pochodzących od lokalnych

także wydawcą bezpłatnego tygodnika „Twoje Tychy” i admini-

dostawców i okolicznych rolników, oferowanych

struje portalem tychy.pl.

na stoiskach Tyskich Hal Targowych,
▬

w zakresie ochrony zdrowia rozdano 1000

Pomimo wielu ograniczeń i zakazów wprowadzonych przepi-

sztuk bezpłatnych, jednorazowych maseczek

sami prawa w zakresie funkcjonowania obiektów handlowych

osobom odwiedzającym Tyskie Hale Targowe,

w związku z zapobieganiem COVID-19 podejmowane były dzia-

▬

łania wspierające lokalnych przedsiębiorców:

w zakresie bezpieczeństwa wyposażono
obiekt handlowy w piktogramy wyznaczające
konieczność zachowania dystansu (200

▬

udzielono wsparcia finansowego dla 268 podmiotów

naklejek), a także zwiększono poziom ochrony

gospodarczych objętych zakazem i ograniczeniami

obiektu – zadbano o dwa dodatkowe etaty

w handlu w wysokości 438 tys. zł

w piątki i w soboty, czyli dni wzmożonego handlu,

– pomoc polegała na braku bądź uldze w opłatach
czynszowych i przyczyniła się do przetrwania
▬

referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicz-

w zakresie podziału nieruchomości - 139

ponieważ jest selektywną zbiórką plastiku,
▬

12, obiektem szkoleniowym przy al. Niepodległości 32, zarzą-

administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację
W 2020 roku wydano:

ma ona również znaczenie w kontekście ekologii,

al. Piłsudskiego 8 „Tyskie Hale Targowe”, Targowiskiem Miejskim

nazewnictwa placów i ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości,

Żyć dla Kogoś”, dzięki której zebrano kilka ton

celem przestrzegania reżimów sanitarnych,
▬

wychodząc naprzeciw potrzebom klientów

trudnego okresu trwającej pandemii,

zainteresowanych zakupem certyfikowanych produktów

udzielono wsparcia merytorycznego w postaci 500

pochodzących z ekologicznych upraw, wzbogacono

egzemplarzy broszurek informujących o możliwych

ofertę Tyskich Hal Targowych o tzw. projekt Zdrowy

formach wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej

Bazarek, na którym można zakupić produkty

wraz ze wskazaniem wysokości pomocy oraz

ekologiczne. W tym celu wyremontowano 4 stanowiska

instytucji, do której należy się zwrócić.

handlowe, dostosowując je do wymogów stawianych
podmiotom sprzedającym artykuły spożywcze,

Ponadto:

▬

na obiekcie Tyskie Hale Targowe zmodernizowano
radiowęzeł jako jedną z form komunikowania

▬

w zakresie ochrony środowiska zmodernizowano

się z klientami i podmiotami gospodarczymi

system zarządzania gospodarką odpadami w obiekcie

funkcjonującymi na obiekcie. Radiowęzeł oprócz

Tyskie Hale Targowe. Zwiększono poziom selektywnej

stałych komunikatów w zakresie bezpieczeństwa

zbiórki odpadów z 30% do 90%, a także wykonano

spełnia też rolę promocji poszczególnych

specjalną wiatę na drewniane i plastikowe skrzynki

produktów i stanowisk handlowych,

do ponownego wykorzystania przez klientów,
▬

▬

rozbudowano obiekt Tyskie Hale Targowe w formule

w zakresie polityki społecznej dużym zainteresowaniem

kiermaszu – w tym celu posadowiono na obiekcie

cieszy się akcja podjęta wraz z Fundacją „Warto

15 domków drewnianych, a dostępne w nich regionalne
produkty uatrakcyjniają ofertę sprzedażową.
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INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Zadania z zakresu komunikacji realizowane są w mieście przez

INFOGRAFIKA 38

Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM) – jednostkę organizacyjną

DECYZJE WYDANE W 2020 ROKU
PRZEZ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

miasta, Wydział Komunikacji oraz dwie spółki: Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (PKM Tychy Sp. z o.o.) oraz Tyskie

OŚWIETLENIE WERTYKALNE

AZYLE DLA PIESZYCH

Oświetlenie wertykalne to nowoczesna forma doświetlenia

Azyle dla pieszych stanowią bufor, dzięki któremu piesi

tarcz przejść dla pieszych. Zarówno samo przejście, jak i strefa

mogą przejść przez ulicę „na dwa razy”. Ponadto uspaka-

oczekiwania pieszego są doświetlone tzw. lampą wertykalną.

jają ruch w rejonie przejścia, uniemożliwiają wyprzedzanie

Warunkiem koniecznym dla zapewnienia widoczności osób

na przejściu dla pieszych oraz eliminują niebezpieczne sytu-

na jezdni jest wygenerowanie odpowiedniego kontrastu mię-

acje na drodze. W 2020 roku wybudowano dziewięć azyli m.in.:

dzy sylwetką pieszego, a tłem, czyli najczęściej jezdnią. Osoby

na ul. Czarnieckiego, Cyganerii czy ul. Oświęcimskiej. W sumie

ubrane zarówno w jasne, jak i ciemne ubrania są przy tego typu

na terenie miasta są już 72 takie miejsca.

Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. (TLT).

oświetleniu doskonale widoczne. Osiąga się to dzięki instalacji

W mieście jest ok. 290 km dróg, w tym 23,2 km dróg krajowych

najbliższe otoczenie.

lamp świecących pod kątem bezpośrednio na przejście i jego

(DK-1, DK-44, DK-86), ok. 83 km dróg powiatowych, ok. 170 km

TRASY ROWEROWE

Takie oświetlenie występuje już na 38 przejściach dla pie-

dróg gminnych oraz około 67,2 km dróg rowerowych o nawierzchni

szych. W ubiegłych latach pojawiło się m.in. na ul. Edukacji,

bitumicznej lub z kostki brukowej.

W Tychach istnieje dziewięć tras rowerowych, które służą

Oświęcimskiej, Burschego, al. Bielskiej czy Piłsudskiego.

głównie do obsługi turystyczno-rekreacyjnej i krajoznawczej.
Długość dróg przeznaczonych dla rowerów, tj. pasy rowerowe, śluzy rowerowe, ulice rowerowe, przejazdy rowerowe
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ZDARZENIA DROGOWE NA TERENIE
MIASTA TYCHY W LATACH 2019-2020

TRASY ROWEROWE W TYCHACH

o nawierzchni bitumicznej i kostkowej wynosi obecnie 67 km.

Legenda:
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INFRASTRUKTURA ROWEROWA
W

sumie

za

ok.

4,3

miliona

złotych

(dofinansowanie

W 2020 roku powstało w mieście około 1,5 km nowych dróg

z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniosło ok. 4,17 mln)

rowerowych. Zmodernizowano ścieżki rowerowe o łącznej

wyremontowano 6,5 km ścieżek rowerowych w mieście.

długości około 7 km. Ponadto w ramach realizacji projektu
ITS w mieście zostaną zamontowane kamery z automatyczną
detekcją rowerzystów.

PRZEBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
W TYCHACH – ZADANIE PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH (ZADANIE ZAKOŃCZONE)

PRZEBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W TYCHACH –
REALIZACJE W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH MZUIM
▬

ul. Grota-Roweckiego – długości ok. 44,00 m,

▬

ul. Budowlanych – długości ok. 359,00 m.

ZADANIA INWESTYCYJNE MZUIM FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
BUDOWA BEZKOLIZYJNEGO WĘZŁA DROGOWEGO
W REJONIE UL. TURYŃSKIEJ I UL. OŚWIĘCIMSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. OŚWIĘCIMSKIEJ
W TYCHACH (ZADANIE ZAKOŃCZONE)

▬
Roboty budowalne wraz z pracami towarzyszącymi zakończono
MZUiM 30 czerwca 2020 roku. Prace są objęte okresem 5-letniej

W 2020 roku na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów prace

W ramach realizowanej polityki rowerowej w Tychach od kilku

gwarancji jakości i rękojmi.

były prowadzone na odcinkach:

lat funkcjonuje system bezobsługowej wypożyczalni rowe-

ul. Edukacji: odcinek od ul. Filaretów do ul. Elfów,

i modernizacji sygnalizacji świetlnych.
▬

Zakończono adaptację pomieszczeń przeznaczonych
na Centrum Sterowania Ruchem. Pomieszczenia CSR
wyposażono w niezbędny sprzęt biurowy, meble,

rów Tyski Rower, który daje możliwość rowerowych podróży

W ramach zadania zmodernizowano odcinek 2,5 km drogi kra-

▬

ul. Towarowej: pomiędzy ul. Beskidzką a Cielmicką,

po Tychach i okolicach.

jowej DK44 na fragmencie od węzła Wartogłowiec do ulicy

▬

ul. Żwakowskiej: od ul. Harcerskiej do ul. Wodnej

W minionym sezonie można było wypożyczyć 60 sztuk rowe-

Turyńskiej. Wybudowano m.in. bezkolizyjny węzeł drogowy

oraz od ul. Kopernika do al. Bielskiej,

rów z kompletnym wyposażeniem (w tym: dwa rowery typu

łączący DK44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną oraz

ul. Stoczniowców 70.: od ul. Legionów

CARGO, trzy tandemy, pięć dziecięcych – w tym trzy większe

dwa przejścia podziemne w rejonie ul. Długiej i Kościelnej.

Polskich do ul. Świerzego,

i dwa mniejsze oraz jeden rower trójkołowy przeznaczony dla

ul. Grota-Roweckiego: od zjazdu do

osób z problemami narządów ruchu lub osób niepełnospraw-

▬

Zakończono zasadnicze prace projektowe
z zakresu przebudowy skrzyżowań

w drugim kwartale 2020 roku. Zadanie zostało odebrane przez

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

▬

INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA
I STEROWANIA RUCHEM W TYCHACH
(ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI)

komputery, ścianę wizyjną, systemy audio-wideo itp.
▬

Zakończono prace z zakresu dostawy, montażu
i uruchomienia urządzeń serwerowni
głównej CPD oraz zapasowej ZCPD.

▬

Zmodernizowano sygnalizację świetlną oraz
przebudowano siedem skrzyżowań: Budowlanych

Zespołu Szkół nr 5 do ul. Korczaka,

nych). Zorganizowano 84 miejsca dokowania rowerów dla

▬

al. Piłsudskiego: od ul. Dmowskiego do ul. Tischnera,

siedmiu stacji.

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO
U ZBIEGU ULIC WYSZYŃSKIEGO I EDUKACJI
(ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI)

▬

ul. Dmowskiego: od al. Jana Pawła II do pierwszego

SAMOOBSŁUGOWE NAPRAWCZE STACJE ROWEROWE

Umowa o dofinasowanie projektu została podpisana 17 grudnia

ul. Sikorskiego: od hotelu Piramida do zjazdu na DK-1,

2020 roku. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę

przebudowy układu drogowego i modernizacji

al. Bielskiej: od ul. Budowlanych do ul. Cichej.

Poza wypożyczalnią rowerów w Tychach od kwietnia do listo-

14 884 531,76 zł, z czego ponad 81% (11,5 mln zł) to dofinanso-

sygnalizacji świetlnej na kolejnych pięciu

pada można było nieodpłatnie wykonać drobne naprawy

wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

skrzyżowaniach: Mikołowska – Dołowa – Burschego,

Nowe ścieżki wpisują się w standardy Górnośląsko-

rowerowe czy też uzupełnić powietrze w oponach, a wszystko to

Śląskiego. Zadanie obejmuje budowę parkingu Park&Ride skła-

Mikołowska – Katowicka, Katowicka – Sadowa,

Zagłębiowskiej Metropolii. Część z nich zyskała nawierzchnię

za sprawą samoobsługowych stacji naprawy rowerów. Obecnie

dającego się z dwóch kondygnacji nadziemnych, gdzie znajdzie

Kopernika – Żwakowska, Katowicka – Tulipanów.

z czerwonego asfaltu, a część wykonana została z asfaltu w kolo-

miasto posiada dwadzieścia stacji naprawczych, które zlokali-

się 117 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (57

rze czarnym.

zowane są w różnych częściach Tychów.

miejsc na parterze i 60 miejsc na pierwszym piętrze), a także

▬

zjazdu oraz pomiędzy ciągiem N-O do al. Piłsudskiego,
▬
▬

– Begonii, Budowlanych – Burschego, Mikołowska –
Powstańców, Mikołowska wyjazd z Browaru, Katowicka
– Grabowa – Jesionowa, Stoczniowców 70 – Konecznego,
Edukacji – Fitelberga – przejście dla pieszych.

48 miejsc postojowych dla rowerów oraz 22 miejsca postojowe
dla motocykli. Projekt obejmuje ponadto przebudowę istnie-

▬

▬

Rozpoczęto roboty budowlano-montażowe z zakresu

Rozpoczęto prace związane z wykonaniem
fundamentów pod znaki VMS.

▬

Opracowano projekty systemowe oraz
projekt infrastruktury światłowodowej.

jących ciągów pieszych, budowę nowych odcinków chodników
i ścieżek rowerowych o łącznej długości 675 metrów, a także

Umowę podpisano 8 sierpnia 2019 roku. Planowany termin

wymianę dwóch wiat przystankowych zlokalizowanych po obu

zakończenia inwestycji: 15.12.2021 roku.

stronach ulicy Wyszyńskiego.
▬
▬
▬
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22.12.2020 roku MZUiM wszczął postępowanie

Inwestycja w blisko 85% jest finansowana z Europejskiego

przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.5.1

Planowana data podpisania umowy:

niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

marzec/kwiecień 2021 r.

(poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efek-

Planowana data zakończenia robót

tywne oświetlenie - ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego

budowlanych: 30.06.2022 r.

Województwa śląskiego na lata 2014-2020.
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ZADANIA INWESTYCYJNE MZUIM REALIZOWANE W 2020 ROKU
ZADANIA ZAKOŃCZONE

z betonowej kostki brukowej + w rejonie
zejść kostka integracyjna (1064,90 m2);

ROZBUDOWA UL. DZWONKOWEJ OD UL. CMENTARNEJ
DO UL. OSTRÓŻKI WRAZ Z UL. KROKUSÓW

▬

Zakres rzeczowy inwestycji:

▬

▬

zjazdy do posesji o nawierzchni

▬

odwodnienie – wpusty deszczowe (18 szt.); przykanalik

Rozbudowa ul. Lokalnej - MZUiM posiada
dokumentację projektową i decyzję ZRID.

z kostki brukowej (372,26 m2);

jezdnia dł. ok. 1 100,00 m i szer. 5,50-6,10 m
o nawierzchni bitumicznej na ul. Dzwonkowej;

▬

ZADANIA INWESTYCYJNE MZUIM
(ETAP PROJEKTU LUB UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ)

▬

Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku
od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera

DN 200 (133,88 m); dren francuski (579,45 mb);

Budowa ul. Grzybowej – MZUiM posiada
decyzję o pozwoleniu na budowę.

▬

Budowa ul. Piaskowej i Palmowej – MZUiM

oświetlenie uliczne – latarnie (18 kpl.);

w Bieruniu - dokumentacja projektowa w trakcie

chodnik dwustronny dł. ok. 2105,00 m

przebudowa kabli NN; oznakowanie pionowe

opracowywania. Planowany termin zakończenia

o nawierzchni z kostki brukowej;

i poziome; kanał technologiczny.

prac projektowych – czerwiec 2021 roku.

Centrum Handlowego - dokumentacja w fazie

Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum

opracowywania. Planowany termin zakończenia

Handlowego z ul. Cielmicką - zawarto

prac projektowych – czerwiec 2021 roku.

▬

wyniesione przejścia i skrzyżowania;

▬

24 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca

▬

▬

dla osób niepełnosprawnych;

BUDOWA ZATOK POSTOJOWYCH PRZY UL. ELFÓW
OD UL. GROTA-ROWECKIEGO DO UL. EJSMONDA

umowę na opracowanie dokumentacji

▬

4 wyniesione przejścia dla pieszych

Zakres rzeczowy iwestycji:

projektowej. Planowany termin zakończenia

▬

oświetlenie (38 latarni);

i jedno wyniesione skrzyżowanie;
▬

decyzję o pozwoleniu na budowę.
▬

kanalizacja deszczowa; kanalizacja sanitarna (324,0

▬
▬

m); przebudowa gazociągu (315,50 m); przebudowa
wodociągu (153,00 m); hydranty (2 szt.);

▬

▬

wiaty przystankowe (6 szt.);

▬

progi zwalniające (4 szt.);

▬

▬

zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej;

▬

▬

ul. Krokusów – jezdnia dł. ok. 136,00 m i szer. 5,00 m
o nawierzchni z kostki brukowej; pobocze szer. 1,25 m

Budowa ul. Grabowej - zawarto umowę

sześć miejsc postojowych prostopadłego

na opracowanie dokumentacji projektowej.
Planowany termin zakończenia prac

dojścia piesze i opaska o nawierzchni
z kostki brukowej (210,01 m );

▬

Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie

Budowa ul. Kormoranów - MZUiM posiada
dokumentację projektową i decyzję administracyjną
w trybie zgłoszenia zamiaru budowy.

▬

Budowa ul. Śliwowej - MZUiM posiada
decyzję o pozwoleniu na budowę.

▬

Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z fabryki FCA

projektowych – czerwiec 2021 roku.

w kierunku Tychów - zawarto umowę na opracowanie

Budowa ul. Gruszowej - MZUiM posiada

dokumentacji projektowej. Planowany termin
zakończenia prac projektowych – maj 2021 roku.

oznakowanie pionowe i poziome;
rury ochronne na istniejących kablach
energetycznych i teletechnicznych;

▬

o nawierzchni z kostki brukowej; oświetlenie (5 latarni).

ROZBUDOWA UL. JÓZEFA

▬

parkowania o nawierzchni z kostki typu Aquaton;
2

▬

prac projektowych – lipiec 2021 roku.

ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni
dł. ok. 134,00 m – dwie warstwy (763,08 m2);

posiada decyzję ZRID.
▬

regulacja wysokościowa istniejących
urządzeń infrastruktury podziemnej.

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

Zakres rzeczowy inwestycji:
▬

jezdnia dł. ok. 617,00 m o nawierzchni z kostki brukowej;

▬

parking w rejonie zjazdu z ul. Jordana

▬

Budowa kładki pieszo-rowerowej oraz przebudowa
wiaduktu w ciągu ul. Grota-Roweckiego nad torami

na 12 miejsc postojowych w tym jedno miejsce

PKP w Tychach - 18 grudnia 2020 r. podpisano umowę

dla osoby niepełnosprawnej;

na realizację zadania. Planowo kładka pieszo-

▬

jednostronny chodnik dł. ok. 500,00 m;

rowerowa ma być gotowa do połowy grudnia 2021 roku,

▬

zjazdy do posesji;

natomiast wiadukt do lipca 2022 roku. Łączny koszt

▬

kanalizacja deszczowa;

zadania wynosi ok. 10 mln zł, z czego 3,7 mln zł stanowi

▬

oświetlenie uliczne (21 latarni);

dofinansowanie z subwencji ogólnej budżetu państwa.

▬

przebudowa sieci teletechnicznej.

BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ PRZY UL. EDUKACJI W REJONIE
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8

▬

termin zakończenia robót – maj 2021 roku.
▬

Zakres rzeczowy inwestycji:
▬

trzy miejsca postojowe;

▬

chodnik szer. 2,00 m;

▬

oznakowanie pionowe i poziome.

BUDOWA UL. MORELOWEJ
Zakres rzeczowy inwestycji:
▬

Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - umowę
podpisano 24 lipca 2020 roku. Planowany
Budowa ul. Agrestowej - umowę podpisano
21 września 2020 roku. Planowany termin
zakończenia robót – maj 2021 roku.

▬

Kompleksowy System Informacji Miejskiej
- wykonanie i montaż tablic adresowych SIM
dla obszaru os. A, B; obszaru ograniczonego
ulicami: Glińczańska, Stoczniowców 70, Jaśkowicka,
al. Bielska oraz oznakowanie parków miejskich.

jezdnia dł. ok. 546,00 m – o nawierzchni
bitumicznej (2814,17 m2);

▬

dwa wyniesione skrzyżowania (431,75 m2);
chodniki dł. ok. 405,00 m – o nawierzchni
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REMONTY DRÓG
W 2020 roku na tyskich drogach ułożono asfaltowe nakładki

REMONTY CHODNIKÓW

w dwudziestu lokalizacjach na odcinkach o łącznej długości około 7,5 km. Jednocześnie w ramach remontów bieżących

W 2020 roku wykonano remonty cząstkowe chodników o łącznej

wyremontowano ubytki w jezdniach („dziury”) o powierzchni

długości około 3410,20 m i powierzchni ok. 8661,31 m2, w tym

ok. 7195,28 m .

m.in.:

2

NAKŁADKI W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH:

▬

ul. Budowlanych – długości ok. 644,00 m;

▬

ul. Dmowskiego – dwa odcinki: długości
ok. 159,00 m; długości ok. 210,00 m;

▬

ul. Jaśkowicka – odcinek od ronda Żwakowskiego do

▬

ul. Kościuszki – długości ok. 259,0 m;

skrzyżowania z Borową – odcinek dł. ok. 490,00 m;

▬

ul. Husarii Polskiej – długości ok. 464,00 m;

▬

Łącznica DK-1 – Piłsudskiego – odcinek dł. ok. 340,00 m;

▬

ul. Zgrzebnioka – długości ok. 134,00 m;

ul. Cielmicka – odcinek dł. 299,00 m

▬

ul. Bałuckiego – długości ok. 180,00 m;

miedzy Strefową a Towarową;

▬

ul. Cienista – długości ok. 289,00 m;

▬

ul. Kościuszki – odcinek od Damrota do

▬

ul. Damrota – długości ok. 222,00 m;

Katowickiej – odcinek dł. ok. 530,00 m;

▬

ul. Armii Krajowej – długości ok. 253,00 m;

▬

ul. Jankowicka – odcinek dł. ok. 470,00 m;

▬

ul. Edisona – długości ok. 130,00 m;

▬

ul. Stoczniowców 70 – odcinek od Harcerskiej

▬

▬

w kierunku Żwakowskiej – odcinek dł. ok. 354,00 m;
▬

ul. Skłodowskiej-Curie – odcinek dł. ok. 37,00 m;

▬

ul. Barbary – odcinek od Glińczańskiej do wjazdu
do gazowni – odcinek dł. ok. 185,00 m;

▬

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
▬

ul. Grota-Roweckiego – odcinek od Elfów do
Korczaka – odcinek dł. ok. 170,00 m;

▬

– odcinek długości ok. 441,00 m.

Łącznica Towarowa - S1 – odcinek zjazd z Beskidzkiej
do Towarowej – odcinek dł. ok. 325,00 m;

▬

▬
▬
▬

organizacji ruchu;
skrzyżowanie ulic Cienista / Bałuckiego / Czarnieckiego

▬

skrzyżowanie al. Bielskiej z ul. Cichą – poprawa

– poprawa bezpieczeństwa ruchu;

ul. Towarowa – odcinek dł. ok. 73,00 m

bezpieczeństwa ruchu – likwidacja jednego stanowiska

na wysokości wyjazdu z Fabrycznej;

postojowego dla uzyskania trójkąta widoczności;

ul. Żwakowska – odcinek od ronda Polonia

▬

skrzyżowanie ul. Tischnera z ul. Turkusową – poprawa

do Kopernika – odcinek dł. ok. 365 m;

bezpieczeństwa ruchu – likwidacja jednego stanowiska

al. Piłsudskiego – odcinek od łącznicy z DK-1

postojowego dla uzyskania trójkąta widoczności;

do Poziomkowej - odcinek dł. ok. 232,00 m;
▬

ul. Sikorskiego – poszerzenie wyspy / zmiana

▬

na wiadukcie kolejowym + odcinek od
Wierzbowej do Dojazdowej dł. ok. 540,20 m;

budowa azyli drogowych: ul. Czarnieckiego,
ul. Cyganerii / Ciasna, ul. Cyganerii / Czechowa;

▬

skrzyżowania z Barbary w kierunku Burschego;
ul. Mikołowska – nawierzchnia

ul. Serdeczna – inwestycja zewnętrzna – przebudowa
skrzyżowania i zmiana pierwszeństwa przejazdu;

▬

ul. Budowlanych – trzy łaty na odcinku od Brzechwy
w kierunku Stacji Shell + odcinek dł. ok. 170,00 m od

▬

łącznica DK-1 – Piłsudskiego – chodnik
o nawierzchni bitumicznej za ekranami

▬

ul. Husarii Polskiej – odcinek od Żwakowskiej

ul. Oświęcimska – inwestycja zewnętrzna
– przebudowa skrzyżowania;

do Owczarskiej – odcinek dł. ok. 300,00 m;

▬

ul. Glinczańska – wyniesione przejście dla pieszych;

▬

al. Piłsudskiego – odcinek od Tischnera do

▬

ul. Reymonta – wyniesione przejście dla pieszych;

Dmowskiego – odcinek dł. ok. 530,00 m;

▬

al. Niepodległości i ul. Budowlanych – montaż

▬

ul. Burschego – odcinek dł. ok. 379,00 m
od Mikołowskiej w kierunku Hlonda;

▬

ul. Turyńska – odcinek dł. 800,00 m od zakresu

szesnastu ławko-opieraczy na przystankach;
▬

przejście dla pieszych ul. Edukacji
– oznakowanie „smartphone zombies”.

z DK44 w stronę ul. Samochodowej.
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ZASADY ZIMOWEGO
UTRZYMANIA DRÓG

POZOSTAŁE
ZADANIA MZUIM

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach jest jedną z jednostek

KONSERWACJA ROWÓW, POBOCZY I PRZEPUSTÓW:
▬

uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym,

▬

oczyszczenie rowu z namułu – 2690,00 m,

▬

odtworzenie rowu – 740,00 m,

▬

oczyszczenie przepustu – 52,00 m,

zbiorowego realizowanego na podstawie

wykonanie naprawy uszynienia obiektów:

▬

wymiana przepustu – 3,00 m,

umowy zawartej z organizatorem komunikacji,

wiadukt drogowy w ciągu jezdni płd.

▬

koszenie poboczy – 1940,00 m,

tj. Zarządem Transportu Metropolitalnego.

i płn. DK-44 (ul. Mikołowska),

▬

wyrównanie nawierzchni wjazdów i poboczy tłuczniem.

REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH:

realizujących w mieście Akcję Zima. Pracę wszystkich służb
odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg koordyno-

▬

wał Miejski Ośrodek Dyspozycyjny mieszczący się przy Straży
Miejskiej. Wszelkie uwagi można było zgłaszać na ogólnodostępne, całodobowe numery telefonów – pracownicy MZUiM

▬

remont oczepu i ciosów wiaduktu drogowego w ciągu

▬

remont wiaduktu drogowego w ciągu jezdni

pełnili całodobowe dyżury.

DZIAŁALNOŚĆ
PKM TYCHY SP. Z O.O.

DK-44 (ul. Oświęcimska) nad DK-1 (ul. Beskidzka),

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME DRÓG:

Podstawowa działalność Spółki:
▬

przewóz osób w ramach publicznego transportu

Dodatkowa działalność:
▬

wynajem autobusów na przejazdy okolicznościowe;

▬

wynajem powierzchni reklamowej
na autobusach i w ich wnętrzu;

południowej drogi krajowej DK- 44 (ul. Mikołowska),

▬

wymiana i ustawienie nowych znaków,

remont wiaduktu o konstrukcji stalowej

▬

montaż luster drogowych,

z węzłami. Tu obowiązuje drugi podwyższony standard, co

w zakresie napraw dylatacji oraz nawierzchni

▬

montaż słupków blokujących,

oznacza, że sprzęt wyjeżdżał na te drogi w pierwszej kolejno-

kap chodnikowych (ul. Mikołowska),

▬

montaż słupków chodnikowych,

naprawa płyty pomostowej kładki nad Potokiem

▬

montaż barierek ulicznych,

Tyskim w ciągu ul. Katowickiej (jezdnia zachodnia),

▬

montaż barier ochronnych stalowych,

naprawa oczepu wiaduktu kolejowego nad torami

▬

montaż pylonów,

taboru, w wyniku której Spółka dysponuje nowoczesnym

PKP w kierunku Mikołowa oraz belek nośnych

▬

azyle wyspowe,

parkiem autobusowym o średniej wieku pojazdu

– piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne

▬

progi zwalniające,

nieprzekraczającej 6 lat, dostosowanym do przewozu osób

▬

oznakowanie poziome.

o ograniczonej sprawności ruchowej oraz w przeważającej

W Tychach obowiązują trzy standardy odśnieżania dróg.
Pod szczególnym nadzorem znajdują się DK-1 i DK-86 wraz

ści. Natomiast DK-44 oraz drogi powiatowe utrzymywane są

▬

▬

w drugim standardzie. Drogi gminne o mniejszym znaczeniu
komunikacyjnym odśnieżane są według trzeciego standardu

▬

zimowego utrzymania.
Standard drogi ma znaczenie nie tylko dla kolejności jej

mocowań słupków, barier mostowych oraz ekranów

odśnieżania. Sól wykorzystywana jest na drogach krajowych

na kapie lewostronnej wiaduktu południowego.

i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności
odśnieżania. Mieszankę piaskowo-solną i piasek stosuje się

REMONT DRÓG GRUNTOWO-ŻUŻLOWYCH

LETNIE UTRZYMANIE DRÓG
KRAJOWYCH I POWIATOWYCH:

▬

OSIĄGNIĘCIA SPÓŁKI W 2020 ROKU
▬

pieszych, chodnikach, placach, parkingach. W razie potrzeby
przygotowana

ilość

soli

i

piasku

jest

systematycznie

▬

▬

Pługo-piaskarko-solarki – 12 szt.

▬

Ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem – 18 szt.

Wprowadzenie do autobusów systemu SDiP II
oraz ŚKUP II, dzięki czemu pasażerowie mogą m.in.
płacić kartą za przejazdy - PKM jest pierwszym

W 2020 roku naprawiono ich łącznie 5240,00 m .
2

UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ:

uzupełniana.

WYKAZ SPRZĘTU DOSTĘPNEGO DO
PROWADZENIA AKCJI ZIMA

Systematyczna realizacja planów inwestycyjnych w zakresie

części zasilanym ekologicznym paliwem CNG.

na pozostałych ulicach w dzielnicach śródmiejskich, a piasek
na drogach gminnych w dzielnicach podmiejskich, ciągach

wynajem pomieszczeń lub obiektów Spółki.

przewoźnikiem z takim udogodnieniem w Metropolii.

▬

mechaniczne zamiatanie ulic i chodników,

▬

usuwanie padliny,

▬

opróżnianie koszy,

autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby

▬

utrzymanie czystości przejść

rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”,

▬

Realizacja projektu „Zakup nowoczesnego taboru

▬

bieżąca konserwacja,

podziemnych, parkingów, placów,

którego wartość oszacowano na ponad 164 mln zł

▬

remont sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach,

▬

oczyszczanie bezpieczników,

brutto, w tym realizacja zadania pn. „Kompleksowa

▬

wykonanie zmian w pracy sygnalizacji świetlnych

▬

sprzątanie przystanków.

modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

REMONT I UTRZYMANIE ODWODNIENIA ULICZNEGO:

w Tychach - drugie postępowanie”.

Ponadto MZUiM zajmował się: obsługą stref płatnego parkowania w mieście oraz parkingów wielopoziomowych typu

▬

Udział w Radzie Metropolitalnego Transportu Publicznego,
która powstała przy zarządzie GZM. Rada zajmuje się

Park&Ride, oświetleniem świątecznym tyskich rond, remontami

analizą głównych problemów komunikacyjnych na obszarze

wiat i peronów przystankowych.

▬

Koparko-ładowarka – 4 szt.

▬

czyszczenie wpustów deszczowych,

▬

Samochód samowyładowczy – 6 szt.

▬

udrożnianie przykanalików,

GZM, rekomenduje sposoby ich rozwiązania, monitoruje

▬

Zamiatarki – 5 szt. w tym dwie samojezdne.

▬

uzupełnienie kratki wpustu deszczowego,

działania Metropolii związane z komunikacją publiczną

▬

Dodatkowo w Akcji Zima brało udział sześć

▬

wymiana wpustu deszczowego,

i rozpoznaje bariery, które ograniczają jej efektywność.

trzyosobowych brygad do ręcznego odśnieżania.

▬

ułożenie przykanalika,

▬

budowa studzienki deszczowej,

Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej

▬

udrożnienie odwodnienia liniowego,

za rok 2020 organizowanym przez „Dziennik Gazeta

▬

budowa odwodnienia liniowego,

Prawna” i publikowanym na łamach Strefy Gospodarki

▬

likwidacja wpustu deszczowego.

▬

Zajęcie drugiego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu

„Dziennika Gazety Prawnej”. W 2020 ranking oceniał
następujące elementy działalności: dane finansowe,
wykorzystanie środków unijnych, strukturę taborową,
liczbę przewiezionych pasażerów oraz wielkość
siatki połączeń, działalność promocyjną spółki,
działalność na rzecz lokalnej społeczności, a także
inne elementy wpływające na działalność Spółki.
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ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE NA 2020 ROK
ORAZ ICH REALIZACJA
▬

▬

▬
▬

▬

▬

▬

W 2020 roku były wykonywane roboty budowlane

PRZEBUDOWA ZAJEZDNI PKM TYCHY

w ramach inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja
zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji

W ramach projektu w maju 2020 roku zrealizowano dostawę

Realizacja zadań przewozowych wynikających

Miejskiej sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1

23 autobusów producenta MAN o nazwie handlowej Lion’s City

z umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

w Tychach – drugie postępowanie” realizowanej

G (A23) CNG o łącznej wartości 39 197 664,58 zł brutto.

Przedmiotem umowy jest powierzenie usług

na podstawie umowy nr 061/04/19 zawartej w dniu

przewozowych w ramach publicznego transportu

8.04.2019 roku przez PKM Sp. z o.o. z Mostostal

zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego

Warszawa S.A. w ramach projektu pn. „Zakup

zaspokajania potrzeb mieszkańców Metropolii.

nowoczesnego taboru autobusowego z napędem

Zapewnienie odpowiedniej liczby i rodzaju

ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu

autobusów do obsługi linii komunikacyjnych

publicznego w podregionie tyskim”. Wysokość

określonych w umowie z organizatorem

wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy

POZYCJA KONKURENCYJNA SPÓŁKI W ZAKRESIE USŁUG
PRZEWOZOW YCH
Na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obsługę
linii komunikacyjnych wykonuje 41 operatorów, w tym dwie
spółki prawa handlowego będące własnością Gminy Tychy:

OCENA AKTUALNEJ POZYCJI RYNKOWEJ SPÓŁKI

Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. zajmujące się eksploatacją sieci trolejbusowej oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. obsługujące linie autobusowe i mikrobusowe.

ANALIZA SYTUACYJNA SPÓŁKI W ZAKRESIE USŁUG PRZEWOZOWYCH I GEOGRAFICZNY ZAKRES DZIAŁANIA SPÓŁKI W RAMACH
USŁUG PRZEWOZOWYCH

Według danych na dzień 31.12.2020 roku PKM Tychy obsługuje
55 linii, w tym 45 linii autobusowych oraz 10 mikrobusowych.

publicznego transportu zbiorowego.

za realizację ww. zadania wynosi 47 969 325,58 zł

Zapewnienie ciągłości dostaw gazu ziemnego

netto, z czego 85% stanowią koszty kwalifikowane,

Głównym odbiorcą usług przewozowych oferowanych przez

do przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej. Linia S4 obsługi-

niezbędnego do tankowania autobusów CNG.

co oznacza, że 85% kosztów inwestycji zostanie

Spółkę od 1 stycznia 2019 roku jest Górnośląsko-Zagłębiowska

wana przez Koleje Śląskie łączy Tychy – Katowice – Sosnowiec

Przekazanie części infrastruktury SKR do GZM

pokryta z dofinansowania z funduszy europejskich.

Metropolia. Geograficzny zasięg sieci linii komunikacyjnych

i Dąbrowę Górniczą.

po zakończeniu projektu pn. „Szybka Kolej

Roboty budowlane rozpoczęły się po przekazaniu

obsługiwanych przez PKM obejmuje miasta: Tychy, Gliwice,

Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy

terenu budowy w dniu 29.04.2019 roku. Na dzień

Miasto – Katowice” współfinansowanego przez

31 grudnia 2020 stan zaawansowania inwestycji

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

wynosił 93,81%, co oznacza, że wykonano roboty

Regionalnego w ramach RPO WSL 2007–2013.

budowlane o wartości 45 002 779,47 zł netto.

PKM Tychy spełnia również bardzo ważną funkcję dowozową

Katowice, Mysłowice i Ruda Śląska oraz powiaty: bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński i oświęcimski.

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

PKM wykonuje usługi przewozowe w ramach publicznego trans-

Dalsze zapewnienie trwałości projektu pn. „Zakup

portu zbiorowego na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej

nowoczesnego taboru autobusowego na potrzeby

Metropolii na następujących trasach:

▬

stan taboru pod względem:
˗ ochrony środowiska – tj. spełnienie wymagań norm
emisji spalin EURO 6 oraz emisji hałasu i drgań;

rozwoju transportu publicznego w Tychach”

▬

Tychy – Mikołów – Gliwice

współfinansowanego w ramach RPO WSL 2007-

▬

Tychy – Katowice

2013, obejmującego zakup 36 nowych autobusów

▬

Tychy – Bieruń

hamowania lub gaszenia komory silnika,
monitoring wewnętrzny i zewnętrzny;

marki MAN Lion’s City, w zakresie utrzymania

▬

Tychy – Mikołów

wskaźników rezultatu, tj. zadeklarowanej średniej,

▬

Tychy – Kobiór – Wyry – Mikołów

dziennej liczby przewiezionych pasażerów (w tym

▬

Tychy – Mikołów – Ruda Śląska Halemba

niepełnosprawnych) oraz poziomu zatrudnienia -

▬

Tychy – Lędziny

głównie w grupie kierowców autobusowych.

▬

Mikołów – Łaziska

Realizacja projektu pn. „Zakup nowoczesnego

▬

Mikołów – Wyry – Łaziska – Orzesze - Żory

taboru autobusowego z napędem ekologicznym

▬

Mikołów – Łaziska – Orzesze – Ornontowice

na potrzeby rozwoju transportu publicznego

▬

Orzesze Zgoń – Łaziska – Mikołów – Katowice

w podregionie tyskim”. W ramach ww. projektu

▬

Łaziska – Mikołów – Katowice

realizowana jest kompleksowa modernizacja zajezdni

▬

Tychy – Międzyrzecze

autobusowej Spółki oraz zakup nowoczesnego,

▬

Tychy – Bieruń – Chełm Śl. – Imielin

niskoemisyjnego taboru autobusowego wyposażonego

▬

Bieruń – Bojszowy – Pszczyna

w ekologiczne systemy napędowe, w tym:

▬

Bieruń – Bojszowy – Wola

˗ 51 autobusów zasilanych CNG, EURO 6,

▬

Tychy – Bojszowy – Bieruń

˗ 10 mikrobusów zasilanych CNG, EURO 6;

▬

Tychy – Bieruń – Babice – Oświęcim

˗ 2 pojazdy serwisowe do obsługi

▬

Tychy – Lędziny – Mysłowice

˗ bezpieczeństwa podróży – np. zamontowane
w pojeździe systemy wspomagające układ

˗ poziomu podłogi i innych udogodnień dla osób
niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo;
˗ komfortu podróży – np. ergonomii przestrzeni
pasażerskiej, bezpłatnego Wi-Fi;
▬

punktualność kursowania;

▬

podnoszenie atrakcyjności podróżowania np.
poprzez zapewnienie pasażerom bezpłatnego
dostępu do Internetu lub systemu informacji
pasażerskiej „tychy.kiedyprzyjedzie.pl”;

▬

Ze względu na kompatybilność celów i założeń z kluczowymi
czynnikami sukcesu w sektorze zakłada się wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki poprzez:
▬

poprzez szczególną dbałość o wysoką jakość

Ponadto Spółka – w małej skali – realizuje przewozy okoliczno
ściowe na zlecenie klientów indywidualnych (osób prywatnych)

to 142 182 260,00 zł, z czego 115 595 333,33 zł stanowią koszty

i instytucjonalnych (np. szkół, klubów sportowych).

świadczonych usług przewozowych;
▬

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

kwalifikowane, a 98 256 033,33 zł to poziom dofinansowania
▬

z funduszy UE (85% kosztów kwalifikowanych projektu) przy-

koncentrację na potrzebach pasażera
i organizatora publicznego transportu zbiorowego

taboru autobusowego EURO 6.
Szacowany całkowity koszt projektu w zakresie dotyczącym PKM

możliwość płatności kartą za przejazd.

zapewnienie pracownikom stabilnych miejsc
pracy oraz szansy na rozwój zawodowy;

znawanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
▬

i Środowisko 2014-2020.

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

66

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 4:13:31

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2020

67

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=490903

INFOGRAFIKA 40

DANE STATYSTYCZNE TABORU
KOMUNIKACYJNEGO Z 2020 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ TYSKICH LINII
TROLEJBUSOWYCH
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest miejski
transport pasażerski, konserwacja i naprawa pojazdów samo-

▬

trakcyjnej o wartości netto: 52 000 zł.
Dodatkowo w 2020 roku:
▬
▬

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
▬

od dnia 1 stycznia 2019 r. świadczy usługi przewozowe

kontynuowano modernizację sieci trakcyjnej
z uwagi na jej mocne zużycie;

chodowych oraz urządzeń elektrycznych.

Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.:

nadzór inwestorski do budowy sieci

przygotowano dokumentację projektową i wniosek
o dofinansowanie w ramach programu Gepard 2;

▬

systematycznie wyposażano trolejbusy
w urządzenia Systemu ITS.

taborem trolejbusowym na zlecenie organizatora
komunikacji Zarządu Transportu Metropolitalnego
w Katowicach w formie podmiotu wewnętrznego
(wcześniej Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach),
▬
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DZIAŁALNOŚĆ TLT W 2020 ROKU

utrzymuje i serwisuje posiadany tabor oraz
sieć trakcyjną wraz z podstacjami zasilającymi,
pracuje w trybie całodobowym.

INWESTYCJE W 2020 ROKU
Spółka Tyskie Linie Trolejbusowe wraz z Przedsiębiorstwem
Komunikacji Miejskiej w Tychach realizuje współfinansowany
ze środków unijnych projekt pn. „Zakup nowoczesnego taboru
autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju
transportu publicznego w podregionie tyskim”. W ramach realizacji projektu w 2020 r. zakupiono 2 elektrobusy z systemem
ładowania o wartości netto: 4 600 000 zł, które przeznaczone
są do obsługi linii H uruchomionej od 1 stycznia 2021 roku.
W latach 2018-2019 działania projektowe obejmowały:
▬

zakup trzech nowoczesnych trolejbusów
o wartości netto: 5 595 000 zł;

▬

zakup pojazdu pogotowia technicznego
o wartości netto: 1 149 000 zł;

▬

budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz
z budową kontenerowej stacji zasilającej
o wartości netto: 7 094 000 zł;
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EKOLOGICZNIE OD 39 LAT

komunikacji miejskiej wraz z budową i modernizacją systemu

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

zasilania”. W ramach tego zadania planuje się wymianę wszystTyskie Trolejbusy od 39 lat przyczyniają się do zmniejszenia

kich 6 starych trolejbusów na nowoczesne i energooszczędne

niskiej emisji szkodliwych substancji odpowiedzialnych za two-

pojazdy oraz modernizację podstacji zasilających.

rzenie smogu w mieście.
Przewiduje się również kontynuację prac modernizacyjnych
Zerowa emisyjność w miejscu eksploatacji pojazdów oraz

na istniejącej infrastrukturze trolejbusowej z uwzględnie-

zredukowany hałas to podstawowa zaleta komunikacji elek-

niem postępu technicznego w branży elektroenergetycznej,

trycznej, mającej korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców.

ponieważ sieć trakcyjna zbudowana kilkadziesiąt lat temu jest

W Tychach osiągnięto ogromny efekt ekologiczny, wprowadza-

mocno wyeksploatowana.

jąc taką komunikację do centrum miasta. Dalszą odpowiedzią
na walkę ze smogiem są działania podejmowane przez Spółkę
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PROJEKTY REALIZOWANE W 2020 ROKU
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2020 ROKU
PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

KOMUNIKACJA PUBLICZNA W OKRESIE PANDEMII

LICZBA PROJEKTÓW
W TRAKCIE REALIZACJI

w celu rozwoju komunikacji trolejbusowej i wprowadzenia
autobusów elektrycznych (elektrobusów), ale również wymiany

Rok 2020 był szczególnie trudny dla funkcjonowania komunikacji

najstarszych, wyeksploatowanych pojazdów na nowe, zużywa-

publicznej ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2,

jące znacznie mniej energii elektrycznej.

w efekcie której wprowadzono szereg regulacji i ograniczeń:
▬

odstąpiono od prowadzenia sprzedaży

mocno wpływają na koszty funkcjonowania zeroemisyjnego

▬

wydzielono strefy bezpieczne dla kierowców,

transportu publicznego, a tym samym na jego dalszy rozwój.

▬

wprowadzono zasadę otwierania wszystkich drzwi
na przystankach w celu przewietrzania pojazdów,

▬

wprowadzono regularną dezynfekcję trolejbusów,

▬

wprowadzono ograniczenie maksymalnej liczby

Komfort życia mieszkańców w znacznym stopniu zależny jest

przewożonych pasażerów (liczba pasażerów

od sprawnie działającej komunikacji publicznej. Niezawodność

została ograniczona do 30% wszystkich miejsc

jej funkcjonowania wymaga systematycznego ponoszenia

dostępnych w pojeździe przy zachowaniu

nakładów finansowych na odbudowę taboru. Rozwój komu-

połowy miejsc siedzących wolnych).

nikacji w znacznym stopniu możliwy jest dzięki finansowaniu
zewnętrznemu.

10

biletów przez kierowców,

Niestety stale wzrastające ceny zakupu energii elektrycznej

PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU

9

Tab. Umowy o dofinansowanie podpisane w 2020 roku

Lp.

Zarząd Transportu Metropolitalnego zmniejszył pracę przewo-

Nazwa zadania
/okres realizacji

Krótki opis projektu

zową zlecaną Spółce, wprowadzając nieszkolne rozkłady jazdy.
Przygotowując się do kolejnych inwestycji, opracowano

Rezultatem wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu trolejbu-

dokumentację aplikacyjną Gepard 2 oraz program funkcjo-

sów jest niewykonanie pracy przewozowej w liczbie 42 692,8 wkm

nalno-użytkowy zadania pn. „Zakup elektrycznych pojazdów

i w efekcie utrata przychodów w wysokości 382 100,56 zł netto.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
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Termomodernizacja
i modernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
przy ul. Czarnieckiego
w Tychach

TABOR KOMUNIKACYJNY TLT W 2020 ROKU

2018-2021

1.

2.

Termomodernizacja
i modernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 11
przy ul. Skłodowskiej
w Tychach
2018-2021
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Koszty [zł]

Projekt zakłada termomodernizację i modernizację budynku w zakresie:
▬ docieplenia ścian zewnętrznych, przyziemia, strychu, wykuszy oraz sufitu piwnic,
▬ wymiany stolarki drzwiowej oraz okiennej,
▬ wymiany instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacji wod.-kan.,
▬ wykonania drenażu opaskowego wokół budynku,
▬ wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej,
▬ wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED,
▬ wymiany instalacji odgromowej,
▬ zagospodarowania terenu,
▬ budowy windy osobowej dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Koszt całkowity:
4 621 233,82

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11.
Zakres obejmuje:
▬ docieplenie ścian zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych oraz cokołu,
▬ docieplenie stropodachów,
▬ wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku,
▬ wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacji wod.-kan.,
▬ wykonanie wentylacji mechanicznej z podgrzewem powietrza i odzyskiem ciepła
w piwnicach,
▬ wymianę instalacji elektrycznych i odgromowych,
▬ wymianę opraw oświetleniowych w całym budynku szkoły na energooszczędne oprawy
typu LED,
▬ roboty remontowo-modernizacyjne,
▬ zagospodarowanie terenu.

Koszt całkowity:
3 010 029,68
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Dofinansowanie:
2 317 598,45

Dofinansowanie:
1 018 450,65

71

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=490903

3.

Niskoenergetyczne budynki
użyteczności publicznej
w Tychach Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 7 przy
ul. Tołstoja
2020 -2021

4.

Niskoenergetyczne budynki
użyteczności publicznej
w Tychach Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 17 przy
ul. Begonii
2021-2022

5.

Odnawialne źródła energii
szansą na poprawę jakości
powietrza w Tychach
2020-2021

6.

Modernizacja systemu
oświetlenia w Tychach
- obszar 1 i 3
2021-2022

7.

Budowa centrum
przesiadkowego
u zbiegu ulic Wyszyńskiego/
Edukacji w Tychach
2021-2022

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku SP nr 7. Zakres
przedsięwzięcia obejmuje:
▬ docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
▬ izolację i docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych,
▬ wymianę stolarki okiennej w segmencie sportowym i piwnicach,
▬ wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacji c.w.u.,
▬ wymianę węzła cieplnego na kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o. i c.w.u.,
▬ wymianę drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych,
▬ wykonanie opaski żwirowej wokół budynku,
▬ wymianę opraw oświetleniowych na LED,
▬ demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej budynku.

Koszt całkowity:
4 647 718,98

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku SP nr 17 w zakresie:
▬ docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu,
▬ izolacji i docieplenia ścian piwnicznych oraz fundamentowych,
▬ odtworzenia instalacji odgromowej budynku,
▬ wymiany instalacji c.o. i grzejników,
▬ modernizacji węzła cieplnego,
▬ wymiany opraw oświetleniowych na LED w części dydaktyczno-sportowej oraz
oświetlenia zewnętrznego,
▬ montażu wentylacji mechanicznej,
▬ wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz parapetów,
▬ przebudowy i montażu zadaszeń nad wejściami do budynku.

Koszt całkowity:
2 457 004,50

Projekt zakłada montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną
lub elektryczną w budynkach jednorodzinnych. Łącznie przewidziano montaż 960 szt.
instalacji OZE, w tym kolektory słoneczne, pompy ciepła (do produkcji c.u.w. oraz pomp co.
i c.u.w.), kotły na biomasę oraz instalacje fotowoltaiczne.

Dofinansowanie:
3 630 218,86

Termomodernizacja
i modernizacja budynku
przy ul. Batorego 57
2020

Dofinansowanie:
1 919 125,99

Koszt całkowity:
23 233 551,50
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11.

12.

Dofinansowanie:
22 071 873,93

Projekt obejmuje budowę u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji centrum przesiadkowego
Park&Ride oraz Bike&Ride na: 117 samochodów osobowych, 48 rowerów i 22 motocykli,
przebudowę istniejących ciągów pieszych i rowerowych, budowę nowych odcinków chodników
i ścieżek rowerowych o długości 675,41 m. Centrum przesiadkowe będzie miejscem
integrującym transport autobusowy oraz trolejbusowy z ruchem rowerowym, pieszym
oraz indywidualnym ruchem samochodowym.

Koszt całkowity:
14 884 531,76

Rozbudowa ul. Dzwonkowej
od ul. Cmentarnej
do ul. Ostróżki wraz
z ul. Krokusów

Rozbudowa ul. Morelowej
2020

13.

Budowa areny
lekkoatletycznej w Tychach
2020

Dofinansowanie:
6 505 931,17

Dofinansowanie:
11 500 000,00

14.
Koszt całkowity:
1 832 700,00
Dofinansowanie:
1 700 000,00

W ramach projektu zmodernizowano 9 izolatek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Tychach dla pacjentów z covid-19 oraz szatnie dla personelu umożliwiające bezpieczną
zmianę odzieży.

Koszt całkowity:
2 388 200,00

W ramach projektu przebudowane zostały ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe przy następujących
ulicach: Piłsudskiego, Towarowej, Dmowskiego, Stoczniowców, Żwakowskiej, Edukacji,
Grota-Roweckiego, Bielskiej, Sikorskiego.

Koszt całkowity:
4 936 250,00

Dofinansowanie:
2 388 200,00

Dofinansowanie:
4 173 008,00

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2020

Koszt całkowity:
15 307 905,61

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 4:13:31

Przebudowa ścieżek
rowerowych w Tychach
2020

Projekt zakłada modernizację oświetlenia na terenie dwóch obszarów. Pierwszy obejmuje
ulice: Sikorskiego, Strzelecką, Armii Krajowej, Beskidzką, Oświęcimską, Wyszyńskiego,
al. Niepodległości, Modrzewskiego, Poziomkową, Jordana, Rondo Strefowe, Fabryczną,
Przemysłową, Metalową, osiedla Zuzanna i Weronika oraz dzielnice Paprocany i Cielmice.
Obszar drugi obejmuje ulice: Krzyżowskich, Husarii Polskiej, Owczarską, Harcerską,
Jaśkowicką, Legionów Polskich, Żwakowską, Stoczniowców 70, Begonii, Radziejowskiego
oraz osiedla: Honorata, Łucja, Karolina, Regina, Lucyna.
Zakres projektu obejmuje wymianę: istniejących opraw na energooszczędne oraz większości
słupów oświetleniowych, ułożenie kablowej linii oświetlenia ulicznego, uruchomienie systemu
sterowania oraz zabudowę nowych szaf oświetleniowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:
▬ termomodernizację budynku, w tym docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu piętra,
▬ wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych,
▬ wymianę systemu centralnego ogrzewania, montaż instalacji solarnej do c.u.w.
oraz modernizację aparatury kontrolno-pomiarowej w kotłowni wraz z dostosowaniem
do biwalentnego źródła ciepła,
▬ wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku,
▬ wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej,
▬ zagospodarowanie terenu.

Realizacja zadań z zakresu
ochrony zdrowia w związku
ze stanem epidemicznym
2020

10.

Źródło dofinansowania: środki finansowe z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
8.

9.

Inteligentny System
Zarządzania i Sterowania
Ruchem w Tychach
2020-2022

Przebudowana droga posiada jezdnię z betonu asfaltowego, pełne odwodnienie, chodniki,
zatoki autobusowe, oświetlenie, parking dla samochodów osobowych, wiaty przystankowe.
Inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez m.in.:
▬ zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i komfortu jazdy,
▬ eliminację zanieczyszczeń drogowych oraz nadmiernego hałasu spowodowanego
przejeżdżającymi samochodami po drodze gruntowej,
▬ swobodny dostęp do komunikacji miejskiej,
▬ swobodny dojazd do prywatnych posesji mieszkańców,
▬ stworzenie warunków do bezpiecznego dotarcia do pobliskiej szkoły dzieciom
zamieszukjącym teren objęty inwestycją.

Koszt całkowity:
6 432 776, 31

Budowa drogi uzupełniła podstawowy układ komunikacyjny dzielnicy oraz wpłynęła
na poprawę dostępności komunikacyjnej do podmiotów i instytucji działających w tej części
miasta. Realizacja inwestycji przyczyniła się przede wszystkim do poprawy jakości życia
mieszkańców poprzez m.in.: poprawę bezpieczeństwa pieszych czy swobodny dostęp do
komunikacji miejskiej.

Koszt całkowity:
1 402 515,00

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (6 000 000 zł) oraz
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres inwestycji obejmował:
▬ boisko z trawy naturalnej z rolki wewnątrz bieżni wraz z podbudową, odwodnieniem
i systemem zraszania o pow. 6728 m2,
▬ boisko treningowe z trawy naturalnej z siewu o pow. 5724 m2,
▬ bieżnię lekkoatletyczną okrężną o długości 400 m (6 torów okrężnych i 8 torów prostych),
▬ dwukierunkową skocznię do skoku w dal i trójskoku z oddzielnymi rozbiegami,
▬ dwie skocznie do skoków wzwyż, dwie dwukierunkowe skocznie o tyczce, rów z wodą do
biegów z przeszkodami, dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie rzutnie do pchnięcia kulą,
jedną rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką,
▬ obiekty rozgrzewkowe stadionu lekkoatletycznego (dwutorową bieżnię, dwustronną
skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą),
▬ trybunę na 500 miejsc siedzących wraz z sektorem dla osób z niepełnosprawnościami,
▬ stanowisko dla sędziów i komentatorów,
▬ budynek wieży sędziowskiej,
▬ kontener magazynowy wraz z wykonaniem sygnalizacji antywłamaniowej,
▬ ciągi komunikacyjne z kostki betonowej,
▬ ogrodzenie i balustrady ochronne przy trybunach,
▬ mury oporowe, schody terenowe i zabezpieczenie skarp.

Koszt całkowity:
20 453 520,19

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskane zostały na pokrycie wkładu własnego
do projektu.
W ramach projektu powstanie system sterowania i monitorowania ruchem drogowym, którym
zostanie objętych blisko 40 skrzyżowań w mieście – większość z nich ma być całkowicie
przebudowana. Na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych,
zanieczyszczeń i hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały
poziom napełnienia parkingów. Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści
informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach
na drogach. Będzie możliwy pomiar masy pojazdów w ruchu bez konieczności zatrzymania lub
redukcji prędkości samochodów.
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Dofinansowanie:
3 860 000,00

Dofinansowanie:
230 000,00

Dofinansowanie:
7 180 000,00

Koszt całkowity:
117 412 357,23
Dofinansowanie:
13 070 906,00
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15.

Przebudowa i rozbudowa
budynku byłej szkoły
w Tychach na budynek
mieszkalny wielorodzinny
wraz z infrastrukturą
techniczną

Projekt zakłada budowę 30 mieszkań komunalnych o średniej powierzchni 59 m2 wraz z 54
miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek zaprojektowano z uwzględnieniem nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań
technologicznych oraz udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Koszt całkowity:
11 966 655,00
Dofinansowanie:
8 000 000,00

POWIETRZE

2021-2022
16.

Termomodernizacja budynku
wielorodzinnego przy
ul. Katowickiej 145
w Tychach wraz z adaptacją
lokalu usługowego na cele
mieszkaniowe

Zakres projektu obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymianę dachu i stolarki,
wymianę źródeł ciepła i instalacji c.o., a także instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonanie
drenażu, montaż zbiornika na deszczówkę, przebudowę lokalu na dwa mieszkania; ponadto
modernizację lokali mieszkalnych, klatki schodowej, strefy wejściowej i zagospodarowanie terenu.

Koszt całkowity:
2 000 000,00
Dofinansowanie:
2 000 000,00

2021-2022
17.

Rozbudowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
nr 3 w Tychach
2021-2022

Projekt zakłada budowę sali gimnastycznej o pow. 642,96 m , zaplecza sanitarnego, trzech sal
lekcyjnych o pow. 49,59 m2 każda oraz łącznika stanowiącego połączenie rozbudowanej części
z istniejącym budynkiem szkoły i przedszkola. Nowy obiekt wyposażony będzie w gazowe
źródło ciepła, instalację elektryczną, wodociągową, sanitarną, deszczową oraz wentylację
mechaniczną. Planuje się również montaż 72 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 28 kWp.
2

Koszt całkowity:
7 000 000
Dofinansowanie:
5 000 000,00

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
18.

Z profilaktyką na Ty
- eliminowanie zdrowotnych
czynników ryzyka
w Urzędzie Miasta Tychy
2020-2021

19.

Uruchomienie Centrum
Usług Społecznościowych
w Tychach
2020-2021

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 326 pracowników Urzędu Miasta Tychy
przez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy z uwzględnieniem działań
szkoleniowych. Projekt zakłada modernizację stanowisk pracy, tj. zakup ergonomicznego
wyposażenia: krzeseł, biurek, podnóżków, podkładek pod nadgarstki i klawiatur. Ponadto
uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu ergonomii pracy, profilaktyki zdrowotnej,
radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Koszt całkowity:
1 055 877,60

Celem projektu jest:
▬ przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób starszych
i z niepełnosprawnościami zamieszkujących miasto Tychy (w szczególności na obszarach
rewitalizacji) poprzez ich aktywizację społeczną, kulturalną, edukacyjną oraz budowanie
lokalnej sieci wsparcia,
▬ podniesienie dostępności i jakości usług społecznych,
▬ wspieranie mieszkalnictwa chronionego dla osób starszych,
▬ tworzenie sąsiedzkich form samopomocy poprzez aktywizację społeczną
środowisk lokalnych,
▬ wspieranie integracji społecznej i indywidualnej identyfikacji ze społecznością lokalną
poprzez budowanie poczucia przynależności do wspólnoty,
▬ wspieranie aktywizacji zawodowej osób starszych (praca dorywcza) oraz osób będących
opiekunami osób niesamodzielnych,
▬ niwelowanie problemu wykluczenia cyfrowego wśród seniorów,
▬ promocja i koordynacja polityki senioralnej na obszarach rewitalizacji.

Koszt całkowity:
2 774 968,48

Dofinansowanie:
929 172,29

Dofinansowanie:
2 580 720,69

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA
MIASTA TYCHY W 2020 (PONE) – ETAP V

Na jakość powietrza w Tychach wpływa w największym stopniu
emisja ze spalania stałych paliw w gospodarstwach domowych,

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), polegający

emisja z ruchu drogowego oraz zanieczyszczenia pochodzące

na uruchomieniu przez Gminę systemu dopłat do wymiany

z przemysłu. Źródłem danych są wyniki monitoringu prowa-

nieekologicznych źródeł ciepła oraz montażu układów solar-

dzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

nych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w latach

w Katowicach na stacji pomiarowej zlokalizowanej w Tychach

2016-2020, realizowany jest w Tychach na podstawie Uchwały

przy ul. Tołstoja 1.

Nr XVIII/318/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku.

Od 2018 roku utrzymuje się w Tychach tendencja spadkowa

Uchwałą Nr XLI/677/2017 z dnia 26 października 2017 r. Rada Miasta

poziomu stężenia pyłu PM10. W 2020 r. średnia wartość roczna

Tychy przyjęła „Aktualizację Programu ograniczenia niskiej emisji

PM10 była niższa o 6 µg/m3 niż w roku 2019. Jak wynika z „Raportu

dla miasta Tychy na lata 2015–2020 z perspektywą do roku 2023”.

jakości powietrza sporządzonego dla Miasta Tychy” wykonanego

W ramach aktualizacji rozszerzono realizowany Program o dzia-

przez AIRLY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w roku 2020 znaczny

łania termomodernizacyjne, w tym: ocieplenie ścian, dachów

wzrost stężeń pyłu PM2,5 (powyżej 100%) zaobserwować można

lub stropodachów oraz wymianę okien oraz wprowadzono zróż-

było w miesiącach: styczeń, marzec, kwiecień oraz grudzień,

nicowany poziom dofinansowania do wymiany źródeł ciepła

natomiast pyłu PM10 (powyżej 100%) w miesiącu styczniu.

wynoszący 80% kosztów kwalifikowanych przy wymianie kotła
węglowego na gazowy, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowni-

Tab. Szczegółowe dane o zanieczyszczeniu miasta Tychy pyłem PM10 w latach

czej bądź przy zabudowie pompy ciepła. Poziom dofinansowania

2016-2020

pozostałych zadań wynosił 60% kosztów kwalifikowanych.

Rok
2016

średnia wartość
roczna
PM10 [µg/m3]

minimalny
poziom
PM10 [µg/m3]

maksymalny
poziom
PM10 [µg/m3]

36

18

78

2017

41

18

363

2018

38

21

64

2019

32

19

51

2020

26

17

40

Zasady przystąpienia oraz uczestnictwa w Programie na rok
2020 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 roku.
INFOGRAFIKA 45

ZANIECZYSZCZENIE MIASTA PYŁEM PM10
W LATACH 2016-2020

Dopuszczalny średni roczny poziom PM10 wynosi 40 µg/m3.
Średni poziom pyłu zawieszonego PM10 w latach 2016-2020
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.
Największe stężenie PM10 miało miejsce na przełomie lat 20162017 (grudzień, styczeń i luty), gdy zawartość jego w powietrzu
przekraczała poziom informowania i alarmowania społeczeństwa. Taki stan zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym
występował w całej aglomeracji górnośląskiej.
W 2020 r. na terenie miasta zlokalizowane były 22 czujniki do pomiaru
jakości powietrza. Bieżący stan powietrza dostępny jest na platformie airly.eu – mapa, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.
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Koszty realizacji V etapu Programu Ograniczania Niskiej Emisji
w 2020 r. wyniosły 5 856 505,71 zł, w tym udział mieszkańców

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ
PROGRAMU PONE W LATACH 2016–2020

PROGRAM ZMIANY SYSTEMU
OGRZEWANIA (PZSO – III ETAP)

W latach 2016-2020 przeznaczono na realizację PONE

Program zmiany systemu ogrzewania został przyjęty przez

26 862 462,80 zł.

Radę Miasta Tychy 30 sierpnia 2018 r. Uchwałą Nr L/844/18.

20 lipca 2020 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa

Rada zatwierdziła regulamin, w którym określono zasady dofi-

Śląskiego na dofinansowanie inwestycji związanej z monta-

to 2 646 157,67 zł. Zrealizowano łącznie 382 modernizacje,
w ramach których wymieniono:
▬

91 kotłów węglowych nieekologicznych na kotły
węglowe retortowe/tłokowe 5 klasy wg kryteriów
zawartych w normie PN EN303-5:2012,

▬

3 kotły węglowe nieekologiczne na kotły na biomasę,

▬

150 kotłów węglowych nieekologicznych
na kotły gazowe,

▬

żem 960 instalacji odnawialnych źródeł energii na posesjach

w budynkach mieszkalnych na ogrzewanie proekologiczne.

mieszkańców (osób fizycznych) Tychów. Projekt jest współfi-

27 lutego 2020 r. Rada Miasta Tychy Uchwałą Nr XV/319/20

nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

zmieniła ten regulamin, usuwając z Programu dotację do mon-

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

w

ramach

RPO

WSL

2 kotły węglowe nieekologiczne na podłączenie

tażu kotłów węglowych. Program uruchomiono w celu pomocy

na lata 2014-2020. Montaż instalacji OZE zaplanowano na okres:

mieszkańcom w dostosowaniu się do wymagań określonych

24.02.2021 r. - 31.10.2021 r.

78 kotłów gazowych na kotły gazowe nowszej generacji,

▬

2 kotły olejowe na kotły gazowe nowszej generacji.

Ponadto:

wymieniono okna w 24 budynkach.

62

50

35

budynki, w których
ocieplono stropy

54

budynki, w których
wymieniono okna

1

PONE 2020 o kwotę w wysokości 282 000,00 zł z przeznaczeniem
na realizację 30 dodatkowych inwestycji w zakresie termomo-

Województwa 7 kwietnia 2017 roku. Zgodnie z tą uchwałą
na obszarze województwa śląskiego wprowadzono ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje

INFOGRAFIKA 49

REALIZACJA PROJEKTU OZE

spalanie paliw. Oznacza to między innymi konieczność wymiany
w określonych datach granicznych starych kotłów węglowych,
których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku.
W ramach programu udzielono dotacji celowej na wymianę nieeko-

Założony plan V edycji PONE wykonano w ok. 97%. W sierpniu
2020 r. na Sesji Rady Miasta Tychy zwiększono plan finansowy

w tzw. „uchwale antysmogowej” przyjętej przez Sejmik

1667

ocieplono ściany w 17 budynkach
i dachy w 15 budynkach;

▬

ZAKRES RZECZOWY ZREALIZOWANY
W RAMACH PONE W LATACH 2016-2020

nansowania z budżetu miasta wymiany systemu ogrzewania

do lokalnej sieci ciepłowniczej,
▬

▬

INFOGRAFIKA 46

PROJEKT: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII (OZE) SZANSĄ NA POPRAWĘ
JAKOŚCI POWIETRZA W TYCHACH

INFOGRAFIKA 47

FINANSOWANIE PONE W LATACH 2016-2020

logicznych i nieefektywnych kotłów węglowych na węglowe (lub
biomasę) min. 5 klasy, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz pompy ciepła. Wysokość wsparcia finansowego

dernizacji budynku. Wykonano 21 inwestycji, na które udzielono

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

dotacji w wysokości 185 005,37 zł.

W ramach III etapu Programu w roku 2020 zrealizowano łącznie
69 modernizacji polegających na wymianie:
▬

6 kotłów węglowych nieekologicznych na kotły węglowe
retortowe/tłokowe 5 klasy wg kryteriów zawartych
w normie PN EN303-5:2012 (do kotłów węglowych
dotacje były udzielanie do dnia 27 lutego 2020 r.,
zgodnie ze zmienionym regulaminem programu),

▬

63 kotłów węglowych nieekologicznych na kotły gazowe.

INFOGRAFIKA 48

FINANSOWANIE INSTALACJI OZE

REALIZACJA PROGRAMU PZSO W LATACH 2018–2020
Dofinansowanie dla mieszkańca wynosi: 100% kosztów kwalifikowanych, natomiast jego wysokość jest uzależniona od mocy instalacji
wyliczonej w projekcie koncepcyjno–technicznym. Maksymalny
grant dla poszczególnych instalacji OZE może wynieść:
▬

instalacja fotowoltaiczna – do 5100,00 zł brutto za 1 kWp
˗ instalacja o mocy do 5 kWp - do 25 500,00 zł brutto,
˗ instalacja o mocy do 7 kWp - do 35 700,00
zł brutto (dotyczy wariantu montażu paneli
fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła c.o.+c.w.u.),

▬

instalacja solarna (kolektory słoneczne)
– do 15 000,00 zł brutto,

▬

pompa powietrzna do c.o. oraz
c.w.u. – do 42 000,00 zł brutto,

76

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 4:13:31

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2020

▬

pompa powietrzna do c.w.u. – do 8100,00 zł brutto,

▬

kocioł na biomasę – do 15 200,00 zł brutto.
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PROGRAM USUWANIA
MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST
Obowiązek opracowania „Programu usuwania materiałów zawierających azbest” wynika z zapisów „Programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009–2032” przyjętego Uchwałą Rady
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
zawierających azbest,

▬

minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych
spowodowanych obecnością azbestu na terenie kraju,

▬

likwidacja szkodliwego oddziaływania
azbestu na środowisko.

Należy je osiągnąć w perspektywie długoterminowej (do 2032
roku), co oznacza, że jest to data graniczna usunięcia azbestu

GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
DZIAŁANIA WYDZIAŁU KOMUNALNEGO,
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Działalność legislacyjna w ramach systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
W związku z koniecznością dostosowania gminnego system
gospodarki odpadami do wymogów Ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579)
z terminem wejścia w życie od dnia 1 września 2020 roku Rada
Miasta Tychy 30 kwietnia 2020 r. podjęła uchwały mające wpływ
na kształt organizacyjny i zasady funkcjonowania gminnego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
1. Uchwała Nr XVI/338/20 w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Tychy;
2. Uchwała Nr XVI/339/20 w sprawie sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

z terytorium Polski. W celu zidentyfikowania, zlokalizowania

odpadów komunalnych i zagospodarowania

oraz określenia ilości i dokonania oceny stanu wyrobów zawie-

tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

rających azbest, na terenie Tychów została przeprowadzona
w 2009 roku szczegółowa inwentaryzacja azbestu, w efekcie
której powstał „Program usuwania wyrobów zawierających

za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Uchwała Nr XVI/340/20 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki

azbest dla miasta Tychy”.
Gmina realizuje obowiązki wynikające z rozporządzeń dotyczących azbestu, m.in. wprowadza dane do „Bazy azbestowej”
prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu, stanowiącej jedno
z narzędzi monitorowania zadań wynikających z „Programu

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności;
4. Uchwała Nr XVI/341/20 w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5. Uchwała Nr XVI/342/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

Dane dotyczące wyrobów azbestowych na terenie miasta Tychy

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące

na koniec 2020 roku wg bazy azbestowej:
▬

ilość zinwentaryzowana: 2 966 681 kg,

▬

ilość unieszkodliwiona: 1 868 584 kg,

▬

ilość pozostała do unieszkodliwienia: 1 098 098 kg.

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
6. Uchwała Nr XVI/343/20 w sprawie ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje
się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości

W marcu 2014 r. Prezydent Miasta Tychy przyjął Zarządzenie
Nr 0050/61/14 w sprawie realizacji przez miasto usługi
wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych lub
elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych.
Usługa wykonywana jest zgodnie z przyjętym regulaminem.
W związku z realizacją zarządzenia w 2020 roku wywieziono
i przekazano do unieszkodliwienia 17,575 tony azbestu pochodzącego od 9 osób fizycznych.

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
7.

Uchwała Nr XVI/344/20 w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;

8. Uchwała Nr XVI/345/20 w sprawie wzoru
e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
9. Uchwała Nr XVI/346/20 w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz miasta Tychy.
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W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 maja 2020 roku

4. Sporządzono 27 zawiadomień o dokonaniu korekty

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłono-

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

wych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

odpadami komunalnymi z urzędu;

28 maja 2020 r. Rada Miasta Tychy zmieniła uchwały podjęte

5. Wszczęto 168 postępowań dotyczących niezłożenia

30 kwietnia, co skutkowało przesunięciem dostosowania gmin-

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

nego systemu gospodarowania odpadami z dnia 1 września

odpadami komunalnymi albo wątpliwości co

2020 r. na 1 stycznia 2021 roku.

do treści złożonej deklaracji, z czego:
▬

100 postępowań zakończono wydaniem

W drugiej połowie 2020 roku ogłoszono i rozstrzygnięto zamó-

decyzji określającej wysokość opłaty

wienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów

▬

stronę złożenia deklaracji opłatowej),

Tychy” (realizacja 2021 rok). Umowę podpisano z Konsorcjum
firm: MASTER – ODPADY I ENERGIA sp. z o.o. (lider), REMONDIS
Sp. z o.o. (uczestnik), SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o. (uczestnik).

50 postępowań umorzono z uwagi na ich
bezprzedmiotowość (np. wskutek dopełnienia przez

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta
▬

18 postępowań kontynuowano;

6. Sporządzono 2140 pism informujących
o stwierdzeniu zaległości z tytułu opłaty

29 października 2021 r. podjęto Uchwałę Nr XXI/436/20 Rady
Miasta Tychy, która zmieniła m.in. stawki opłaty za: gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pojemnik lub worek
o określonej pojemności. Zmiana była konieczna z uwagi
na zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7. Wystawiono 3944 upomnień w związku
z nieterminowym uiszczeniem opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8. Sporządzono i przekazano do windykacji

nach, wskazujące m.in. na konieczność bilansowania wydatków

w trybie przepisów postępowania egzekucyjnego

gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi

w administracji 1207 tytułów wykonawczych;

oraz otrzymaną w postępowaniu o udzielenie zamówienia

9. Sporządzono i przekazano właściwej jednostce

publicznego ofertą na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych w 2021 roku. W tym dniu Rada Miasta Tychy pod-

organizacyjnej 560 ograniczeń tytułów wykonawczych;
10. Wydano 5 decyzji stwierdzających wygaśnięcie

jęła także Uchwałę Nr XXI/435/20 w sprawie zmiany Uchwały

uprzednio wydanych decyzji w sprawie określenia

Nr XVI/339/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 roku

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

komunalnymi, np. w następstwie zmiany danych

odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych

będących podstawą obliczenia należnej opłaty;

odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie

11. Wydano 246 postanowień o zaliczeniu nadpłaty

odpadami komunalnymi, wprowadzającą Regulamin Punktu

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

komunalnymi na dany okres rozliczeniowy;
12. Wydano 536 postanowień o zaliczeniu wpłaty

Działalność administracyjna w ramach systemu

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

gospodarowania odpadami komunalnymi

komunalnymi na dany okres rozliczeniowy;

W ramach obsługi administracyjnej systemu gospodarowania

13. Wydano 635 postanowień o rozksięgowaniu wpłaty

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie spraw

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komu-

komunalnymi na dane okresy rozliczeniowe;

nalnymi, w 2020 roku w ramach czynności i prowadzonych
postępowań podatkowych:
1. Przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego

14. Wydano 235 decyzji w sprawie zwrotu nadpłaty z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
15. Sporządzono 4155 innych pism

584 pierwszych i 4575 nowych deklaracji o wysokości

informacyjnych, wyjaśniających, wniosków

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

o udzielenie informacji niezbędnych w toku

2. Przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego

podejmowanych czynności podatkowych.

61 korekt deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Sporządzono 300 wezwań do wyjaśnienia
wątpliwości w złożonej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo złożenia pierwszej deklaracji opłatowej;
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DECYZJE
Uregulowania formalno-prawne zawarte w przepisach prawa

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNA
W RAMACH SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uczestnikiem systemu zrównoważonej gospodarki odpadami
komunalnymi prowadzonej na terenie miasta Tychy jest Spółka

nakładają na przedsiębiorców bądź osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą obowiązki związane z koniecznością

DZIAŁANIA SPÓŁKI MASTER – ODPADY I ENERGIA

W okresie od drugiej połowy stycznia do początku marca

uzyskania stosownych pozwoleń emisyjnych, zezwoleń na pro- 2020 r. odbywały się spotkania z władzami spółdzielni miesz-

MASTER – Odpady i Energia, która prowadzi swoją działalność

wadzenie działalności gospodarczej, zezwoleń na wycinkę drzew

kaniowych oraz zarządcami nieruchomości wielolokalowych,

Bieruń, Lędziny, Kobiór, Wyry, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski,

podczas których:

spośród których Gmina Tychy posiada najwięcej udziałów.

z tym w 2020 r. naczelnik Wydziału Komunalnego Ochrony

1. omawiano zmiany ustawy o utrzymaniu

Miasta Tychy w oparciu o przepisy:

W 2020 r. firma pomyślnie przeszła audyt zewnętrzny recertyfi-

czystości i porządku w gminach wprowadzone

▬
▬
▬

▬

realizację międzynarodowych standardów EMAS.

aktów prawa miejscowego regulujących działanie

wydał 1 pozwolenie zintegrowane

gminnego systemu gospodarowania odpadami

MASTER starannie monitoruje wyniki uzyskiwane w ramach

oraz zmienił 4 pozwolenia zintegrowane,

komunalnymi, wynikających ze zmian, o których

dążenia do optymalizacji segregowania odpadów przez miesz-

wydał 1 pozwolenie na wprowadzanie gazów

mowa w punkcie pierwszym oraz z dotychczasowych

kańców. Najlepszym sposobem zobrazowania wyników tych

lub pyłów do powietrza oraz zmienił 1 pozwolenie,

doświadczeń działania systemu gminnego;

działań jest porównanie ich do roku 2019. Nieznacznie zwięk-

przyjął 14 zgłoszeń instalacji niewymagających

szyła się ilość odpadów pochodzących od tyszan: w 2019 r. każdy

3. zaprezentowano główne założenia zmian

uzyskania pozwolenia na wprowadzanie

w kolejnym przetargu na odbiór odpadów

z mieszkańców wyrzucił 410 kg odpadów, a w roku 2020 – 412 kg.

gazów lub pyłów do powietrza,

komunalnych w zakresie usług świadczonych

Jednak zadowalającym zjawiskiem jest trend związany z mini-

wydał 4 decyzje eksploatacyjne

na rzecz mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

malizacją ilości zmieszanych odpadów komunalnych i wzrostem
odpadów segregowanych, podlegających sortowaniu mecha-

oraz 1 decyzję umarzającą postępowanie,
▬

▬
▬

wydał 3 pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Spotkania pozwoliły na wspólne wypracowanie rozwiązań

nicznemu (we frakcjach: papier i karton, tworzywa, metale

powstających w związku z eksploatacją

mających na celu podniesienie poziomu jakości świadczo-

i szkło). W 2019 roku statystyczny mieszkaniec wyrzucił 273 kg

instalacji oraz zmienił 4 pozwolenia,

nych usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów

zmieszanych odpadów komunalnych, a w 2020 264 kg, czyli

zmienił 17 zezwoleń na gospodarowanie odpadami

komunalnych

aż o 9 kg mniej. Z kolei w systemie odbioru odpadów segrego-

obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów,

Dotyczyło to między innymi nowych zasad utrzymania stan-

wydał 18 postanowień w sprawie

dardu sanitarnego pojemników, w które gmina wyposaża

ustanowienia zabezpieczenia roszczeń.

miejsca gromadzenia odpadów komunalnych i zmianę często-

2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
▬

▬

kacyjny, który miał na celu zbadanie sprawności funkcjonowania
systemu według norm PN EN ISO 9000:2015 i 14000:2016 oraz

nowelizacją z 19 lipca 2019 roku;
2. przedstawiono kierunek zmian w przepisach

1. ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach:

powstających

w

zabudowie

wielorodzinnej.

tliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów. W grudniu

wydał 2 zezwolenia na prowadzenie

2020 r. z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowych odbywały się

działalności w zakresie opróżniania zbiorników

również spotkania robocze w zakresie wyjaśnienia głównych

bezodpływowych i transportu nieczystości

problemów pojawiających się po stronie administratorów

wanych: 54 kg w 2019 r. i 61 kg w 2020 roku.
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ILOŚĆ ODPADÓW PRODUKOWANYCH
PRZEZ STATYSTYCZNEGO MIESZKAŃCA
TYCHÓW W LATACH 2019-2020

nego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-i: przy
ul. Serdecznej i przy ul. Katowickiej. Efektem prowadzenia tych
punktów jest aż 4255 ton odpadów przekazanych przez samych
mieszkańców. Przeważającą frakcją są odpady poremontowe
oraz odpady wielkogabarytowe. Porównując rok 2019 i rok 2020,
można zauważyć, że wzrosło zainteresowanie oddawaniem
odpadów komunalnych do PSZOK. W roku 2019 statystyczny
mieszkaniec miasta przekazał ich nieodpłatnie 34 kg, natomiast w roku 2020 – już 38 kg. Wzrost przyjętych odpadów
poremontowych w stosunku do roku 2019 wynosi: 8%, natomiast odpadów gabarytowych: 16%.
W trzecim kwartale 2020 r. spółka uruchomiła jedną
z pierwszych w kraju instalacji przygotowywania selektywnie
odbieranych odpadów bio (kuchennych) do procesu fermentacji metanowej. Inwestycja była dofinansowana ze środków Unii
Europejskiej. Instalacja została zamontowana w nowo wybudo-

w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepi-

wanej hali z wydzieloną strefą rozładunku. Zainstalowano w niej

wpisał 4 podmioty do rejestru działalności regulowanej

sów regulujących działanie gminnego systemu gospodarowania

urządzenia służące do przygotowania odpadów pochodzących

w zakresie odbierania odpadów komunalnych

odpadami komunalnymi.

głównie z selektywnej zbiorki bioodpadów (tzw. kuchennych)
do dalszego wykorzystania. Zasadniczym elementem wyposa-

Grudzień 2020 r. to kontynuacja akcji „Eko-drzewko za makula-

żenia jest urządzenie oddzielające materiał biodegradowalny

turę”. W następstwie panującej pandemii COVID-19 zmieniono

od opakowań, separujące wszelkie zbędne zanieczyszcze-

wydał 1 decyzję zatwierdzającą

dotychczasową formułę akcji. Świerki przekazano tyskim

nia, w tym worki foliowe, puszki czy opakowania z tworzywa.

dokumentację geologiczną,

placówkom edukacyjnym, które zgłosiły chęć otrzymania świą-

Wyodrębniona w ten sposób frakcja biodegradowalna podda-

zatwierdził 3 projekty robót geologicznych.

tecznego drzewka.

wana jest procesowi biologicznego przetwarzania w reaktorach

Tychy oraz wykreślił z rejestru 2 podmioty.
3. ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

▬

Spółka prowadzi również w Tychach dwa punkty selektyw-

ciekłych na terenie miasta Tychy,

od właścicieli nieruchomości na terenie miasta

▬

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MASTER
– ODPADY I ENERGIA

od 1998 roku. W skład jej właścicieli wchodzi osiem gmin: Tychy,

bądź wpisów do rejestru działalności regulowanej. W związku
Środowiska i Rolnictwa działający z upoważnienia Prezydenta
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4. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

beztlenowych. W wyniku fermentacji powstaje biogaz, z którego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

w silnikach kogeneracyjnych produkowana jest energia elek-

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

tryczna i ciepło wykorzystywane na potrzeby własne zakładu

▬

wydał 14 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

MASTER, jak również sprzedawane do sieci.

dla planowanych przedsięwzięć.
5. ustawy o ochronie przyrody:
▬

80
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Działania edukacyjno-ekologiczne prowadzone przez MASTER
w 2020 roku:
▬

realizacja kampanii informacyjno-ekologicznych dla
mieszkańców i placówek oświatowych poświęconych

INFOGRAFIKA 52

Tab. Inwestycje oświetleniowe w tychach

ŁĄCZNE ZUŻYCIE ENERGII DLA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO W LATACH 2019-2020

Obszar 2-4

segregacji odpadów, w tym: przygotowanie materiałów
edukacyjnych oraz organizacja konkursu plastycznego
„EKO JA – EKO TY – EKO MY” dla uczniów szkół;
▬

publikacja artykułów prasowych w lokalnej prasie,

2020

7023,93 MWh
7538,35 MWh

w mediach społecznościowych, na stronach internetowych

2019

Obszar 2-4 obejmuje ulice: Sikorskiego, Dmowskiego, Ujejskiego, Ustronną, Uczniowską, Tischnera, Tołstoja, Park Południowy, Turkusową, Piłsudskiego,
Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Darwina, Niepodległości, Ejsmonda, Elfów, Edukacji, Park Północny, Fitelberga, Filaretów, Filomatów, Wejchertów,
Korczaka, Baziową, Jana Brzozy, Starokościelną, Rondo Lwowskie, Jana Pawła II, Rondo Cassino, Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej, Graniczną, Murarską,
Mikołowską, Solną, Jana Wieczorka, Burschego, Damrota, Plac Wolności, Nowokościelną, Piwowarów, Powstańców, Żurawią, Sokolą, Kukułczą, Słowiczą,
Asnyka, gen. Andersa, Budowlanych, Wojska Polskiego, Braterską, ks. kardynała Augusta Hlonda, Bukową, Stefana Batorego, Karola Miarki, Bałuckiego,
Biblioteczną, gen. Józefa Bema, Cienistą, Begonii, Beethovena.

na temat obowiązującego systemu segregacji odpadów;
▬

organizacja warsztatów ekologicznych powiązanych ze
zwiedzaniem Międzygminnego Zakładu Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach;

▬

promocja bezpłatnej aplikacji „Ecoharmonogram”,
w której dostępne są aktualne harmonogramy

Zakres
Wymiana 2308 opraw oświetleniowych,
większości słupów wraz z okablowaniem oraz
zabudowa systemu sterowania i zarządzania
oświetleniem ulicznym.

KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI
OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W LATACH 2019-2020

wywozu odpadów oraz przewodnik po eko-edukacji,
▬

uruchomienie wyszukiwarki odpadów, która
rozwiewa wątpliwości, jak należy je poprawnie
segregować. Wyszukiwarka dostępna jest w aplikacji

2019

nia i zarządzania oświetleniem ulicznym. W 2020 roku takim
systemem objęto łącznie 884 oprawy oświetleniowe zlokalizowane na kilkudziesięciu ulicach. System sterowania

w tym 16 080 jest własnością Gminy Miasta Tychy, a 667 należy

i zarządzania umożliwia:
▬

tworzenie nowych lub zmianę istniejących

do firmy TAURON Nowe Technologie S.A. Są to zarówno oprawy

stref oświetlenia (grup opraw sterowanych

sodowe jak i energooszczędne oprawy LED.

identycznie) bez konieczności inwestycji
w infrastrukturę oświetleniową,

W 2020 roku na terenie gminy zamontowano 662 nowe oprawy

▬

niezależne sterowanie każdą strefą,

oświetleniowe oraz zmodernizowano 809 istniejących opraw

▬

detekcję i raportowanie awarii

▬

Obszar 1-3 obejmuje ulice: Strzelecką, Gajową, Jankowicką, Beskidzką - zjazd, Żółkiewskiego, Zaręby, Zelwerowicza, Zapolskiej, Zgrzebnioka, parking
Paprocany, Sikorskiego, Armii Krajowej, Dymarek, Hutniczą, Wieniawskiego, Witosa, Bajkową, Jagiełły, Junaków, Jordana, Jasińskiego, Strzelecką, Witosa,
os. Z, os. Paprocany, Towarową, Przemysłową, Metalową, Fabryczną, Poziomkową, Wyszyńskiego, Niepodległości, Modrzewskiego, Rondo Olimpijskie,
Oświęcimską, Piłsudskiego, Rodakowskiego, Skalną, Reymonta, Harcerską, Skalną, Rejtana, Reja, Stoczniowców 70, Rolną, Hierowskiego, Kopernika,
Honoraty, Hetmańską, Dunikowskiego, Broniewskiego, Hubala, Żwakowską, Rodzeństwa Krzyżowskich, Hańczy, Husarii Polskiej, Owczarską,
Radziejowskiego, Begonii, Cienistą, Jaśkowicką, Konfederatów Barskich, Kurpińskiego, Konecznego, Kubicy, Różyckiego, Kubicy, Legionów Polskich,
Lencewicza, Myśliwską.
Zakres
Wymiana 2355 opraw oświetleniowych,
większości słupów wraz z okablowaniem oraz
zabudowa systemu sterowania i zarządzania
oświetleniem ulicznym.

Etap realizacji

W grudniu 2020 r. ogłoszono przetarg
na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie
inwestycji planuje się w 2022 roku.

Koszt

15 307 905,61 zł

pomiar zużycia energii elektrycznej poszczególnych
opraw w zdefiniowanych przedziałach czasowych,

LED. Na modernizację istniejącej infrastruktury oświetleniowej wydano 2 876 345,16 zł. Z kolei na stan utrzymania

22 901 739,67 zł

każdego źródła światła,

sodowych, w tym zabudowanych na słupach sieci nN firmy
TAURON, wymieniając je na oprawy energooszczędne typu

W listopadzie 2020 r. podpisano umowę
z wykonawcą robót. Zakończenie inwestycji
planuje się w 2021 roku.

Obszar 1-3

Od 2016 r. gmina systematycznie wdraża system sterowa-

Na terenie miasta znajduje się 16 747 punktów oświetleniowych,

Koszt

2020

„Ecoharmonogram” oraz na stronie master.tychy.pl.

OŚWIETLENIE

Etap realizacji

INFOGRAFIKA 53

▬

realizację automatycznych algorytmów
sterowania z nastawieniem na oszczędności

Gminy przekazano nowo wybudowane oświetlenie o wartości

zużycia energii elektrycznej,

4 562 875,63 zł.
▬

pracę ze sterownikami opraw co najmniej
trzech niezależnych producentów,

▬

podpięcie do istniejącej sieci zasilania oświetlenia
innych urządzeń elektrycznych, które będą
permanentnie zasilane napięciem 230 V bez
względu na sterowanie oświetleniem.

INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE
Przygotowując się do modernizacji oświetlenia ulicznego w całym
mieście, Tychy podzielono na cztery obszary. Na inwestycje pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
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KANALIZACJA DESZCZOWA
– INFORMACJE OGÓLNE

UTRZYMANIE CIEKÓW WODNYCH
W mieście utrzymaniem objęte są następujące cieki i urządzenia stanowiące:

1. dopływy Rzeki Gostynia:

Długość kanalizacji deszczowej w gminie – 360,70 km.
Długość kanalizacji deszczowej wybudowanej w roku 2020 – 3 km.
Tab. Prace zrealizowane w 2020 r. w ramach konserwacji oraz utrzymania sieci
kanalizacji deszczowej

a. cieki pn. Potok Tyski, Wilkowyjski, Browarniany,
Żwakowski, Nowotyski, Paprocański,

mb

358 867,50

Monitoring TV wraz z raportem

mb

937,2

Uzupełnienie włazu

szt.

37

Odtworzenie nawierzchni

m2

519,8

Czyszczenie separatorów

szt.

10

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji

mb

7551,10

Wymiana kanalizacji

mb

105,50

Ocena wizualna studzienek rewizyjnych

szt.

147

Remont studzienki rewizyjnej DN 1000

szt.

77

Wycinka korzeni drzew

mb

953,00

Regulacja wysokościowa studzienki

szt.

10

Budowa studzienki rewizyjnej DN 1000

szt.

2

Czyszczenie studzienki rewizyjnej

szt.

131

Czyszczenie studzienki osadnikowej

m

56

Przegląd urządzeń podczyszczających

szt.

52

Utrzymanie roczne przepompowni

szt.

3

Koszenie trawy na terenie piaskownika

m2

580

3

Wydane warunki techniczne odprowadzania wód opadowych – 185
Uzgodnione projekty przyłączy kanalizacji deszczowej – 108
Uzgodnione lokalizacje i wywiady branżowe – 167
Odbiory kanalizacji deszczowej i przyłączy – 96
Sprawy związane z utrzymaniem i eksploatacją kanalizacji
deszczowej – 47
Sprawy związane z eksploatacją ujęć wody i wodociągów – 49
Sprawy związane z eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych – 15
Opłaty za usługi wodne
W 2020 r. wydano 64 informacje ustalające wysokość opłaty
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

wania i podgrzania ciepłej wody dla mieszkańców zajmuje
się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach.

- inwestycja w trakcie realizacji.
4. Likwidacja grupowego węzła cieplnego „B-2”,
„B-1” i „T-1” w Tychach - inwestycja w trakcie
realizacji, planowane zakończenie: 2022 rok.
5. Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach

PEC Sp. z o.o. eksploatuje w mieście 145 km sieci ciepłow-

W3, na terenie dzielnicy Cielmice CM1, CM2

niczej, w tym 60% sieci preizolowanej najnowszej generacji

i na oś. „W” o łącznej długości ok. 33 km.

6. Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz

oraz 948 węzłów cieplnych (59 grupowych i 889 indywidual-

z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta

nych). Większość węzłów indywidualnych to węzły najnowszej

Tychy w latach 2017-2023 - inwestycja w trakcie

a. ciek pn. Potok Mąkołowiec,

generacji, oparte o efektywne wymienniki płytowe z pełną

b. rowy na terenach dzielnic: Czułowa, Zwierzyńca,

automatyką pogodową i pompami o zmiennej wydajności.

- inwestycja w trakcie realizacji.

realizacji, planowane zakończenie: 2022 rok.
7. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta

Jaroszowic i Urbanowic pn. R 1, R1-1, R1a, RM, RM1,

Sprawne zarządzanie systemem ciepłowniczym w mie-

RM2, TR (1, 2, 3, 4, 5) o łącznej długości ok. 7 km.

ście zapewnia spółce rozbudowany system telemetryczny,

realizacji, planowane zakończenie: 2023 rok.

obejmujący źródło ciepła oraz wybrane, strategiczne węzły

8. Przebudowa sieci ciepłowniczych oraz budowa

W ramach utrzymania cieków wodnych wykonuje się bieżące

ciepłownicze na 40 obiektach.

prace w zakresie:
1. Utrzymania drożności:
˗ zbieranie odpadów i śmieci z koryt,
˗ czyszczenie krat wraz z wywozem odpadów,
˗ pełnienia całodobowego dyżuru,
w tym likwidacji zatorów.
2. Konserwacji:
˗ dwukrotne i trzykrotne koszenie trawy w zależności
od wielkości przepływu wód w cieku oraz jego
przebiegu – centrum miasta wraz z jej wygrabieniem
i wywozem z terenów parków i skwerów,
˗ jednokrotne odmulenie dna koryt,
przepustów i osadników,
˗ hakowanie z roślinności porastającej dno koryta,
˗ wycięcie drzew i krzewów wrastających w koryto.
3. Remontu:
˗ przebudowę betonowych umocnień dna i skarp,
˗ roboty ziemne związane z profilowaniem
skarp i zabudową wyrw w skarpach.

Sprawy ogólne

Zapewnieniem dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrze-

3. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach

b. rowy na terenach: przemysłowych W1, W2,

2. dopływy Rzeki Mlecznej:
Przegląd urządzeń kanalizacyjnych

SYSTEM CIEPŁOWNICZY
W MIEŚCIE

INWESTYCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE PRZEZ PEC W 2020 ROKU:
▬

Program modernizacji i rozwoju
systemów ciepłowniczych

Tychy w latach 2018-2023 - inwestycja w trakcie

indywidualnych węzłów cieplnych w Tychach - inwestycja
w trakcie realizacji, planowane zakończenie: 2022 rok.
W 2020 roku spółka realizowała następujące zadania w ramach
powyższych projektów:
1. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach - etap II.
2. Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-2 w Tychach
wraz z budową 28 szt. węzłów cieplnych.

W 2020 r. przedsiębiorstwo realizowało program modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych, będący kontynuacją

3. Przebudowa sieci ciepłowniczej os. B-1 w Tychach
wraz z budową 36 szt. węzłów cieplnych.

projektu z lat 2010-2015 pn. „Modernizacja systemu cie-

4. Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach.

płowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności

5. Likwidacja grupowego węzła SWC

dystrybucji ciepła”. Plan został opracowany na lata 2016-2023

K-1 i K-2 w Tychach – I etap.

i określa działania w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczych, likwidacji grupowych węzłów cieplnych, zastąpienie

Tab. Dane dotyczące zrealizowanych w 2020 roku inwestycji współfinansowanych

ich indywidualnymi kompaktowymi stacjami wymienników,

ze środków UE:

likwidacji węglowej kotłowni „Wilkowyje” i przyłączenia
odbiorców zasilanych z tej kotłowni do głównej sieci miejskiej w Tychach (co nastąpi w 2021 r.), a także przyłączenia do
sieci ciepłowniczej budynków w celu likwidacji niskiej emisji. Realizacja zaplanowanych zadań przyczyni się do dalszej
poprawy efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych poprzez zmniejszenie strat ciepła na przesyle o ponad

Długość wybudowanej sieci
ciepłowniczej

km

0,56

Długość zmodernizowanej sieci
ciepłowniczej

km

5,63

Liczba zainstalowanych
indywidualnych węzłów cieplnych

szt.

63

65 tysięcy GJ oraz ograniczy emisję CO2 do atmosfery o około

Zmniejszenie zużycia energii
końcowej

GJ/rok

10 388,14

Zadania inwestycyjne objęte planem na lata 2016-2023 finan-

Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych

tony
równoważnika
CO2

1172,15

MG/rok

0,15

Wartość inwestycji

zł

12 653 201,41

Wartość dotacji

zł

8 278 966,68

22,06 tysięcy ton w roku.

sowane są ze środków własnych i pochodzących z dotacji
unijnych, a ich koszt to 99,24 mln zł (szacunkowa kwota dofinansowania wynosi 60,07 mln zł, a wkład własny 39,17 mln zł).
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
spółka do końca 2020 roku podpisała 13 umów, z czego 8 doty-

Redukcja emisji pyłów

czyło gminy Tychy:
1. Likwidacja grupowego węzła cieplnego „B-3”
w Tychach - inwestycja zakończona.
2. Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe
II w Tychach - inwestycja zakończona.
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▬

Ogrzewanie letnie

Likwidacja grupowych węzłów cieplnych i budowa w ich
miejsce węzłów indywidualnych umożliwiła rozszerzenie oferowanych usług o tzw. ogrzewanie letnie. W okresie od 15 maja

GOSPODARKA
WODNO-ŚCIEKOWA
DZIAŁANIA REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH S.A.

W skali 2020 roku przedsiębiorstwo zmodernizowało i wybudo-

Zespół Obsługi Klienta RCGW S.A. w 2020 roku wystawił

wało w Tychach około siedem kilometrów nowych przewodów

117 120 faktur - o 6945 więcej niż w 2019 roku. Elektroniczną

wodociągowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Największe

fakturę otrzymuje już 5615 odbiorców - 609 nowych deklaracji

przedsięwzięcia liniowe zrealizowane w 2020 roku to:

w 2020 roku, a z Internetowego Biura Obsługi Klienta umożli-

▬

do 15 września w przypadku wystąpienia nagłego ochłodze-

przebudowa komory redukcyjno-pomiarowej przy

wiającego załatwienia spraw online korzysta 3085 klientów

ul. Armii Krajowej, modernizacja wodociągów w ulicach:

- 336 nowych kont w 2020 roku.

nia automatycznie uruchamiane jest ogrzewanie. Z takiego

Dostawą wody dla tyszan zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo

Jana Pawła II (620mb), Wiejska - Wierzbowa (710 mb),

rozwiązania w 2020 roku korzystało w mieście 218 obiektów

Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna (RPWiK

Oświęcimska - Główna (350 mb), Chałupnicza (650 mb),

W 2020 roku tyska oczyszczalnia przyjęła 10 669 965 m3 ścieków

Tychy S.A.), potocznie zwane Wodociągami Tyskimi. Ponadto

Piaskowa (750 mb), Gilów - Mąkołowska (650 mb),

- o 7,63% więcej niż w 2019 roku.

Spółka dostarcza wodę do ośmiu miast i gmin na terenie Śląska

Sikorskiego (240 mb), Wąska (160 mb), Elfów (130 mb);

- to o 126 więcej niż w 2019 roku.

i Małopolski: Bieruń, Łaziska Górne, Lędziny, Orzesze, Brzeszcze,

przebudowa komory redukcyjno-pomiarowej

Samowystarczalność energetyczna dzięki zielonej energii

Wyry, Bojszowy, Kobiór. Przedsiębiorstwo jest spółką o cha-

przy al. Jana Pawła II - inwestycja

RCGW S.A. od 2006 roku jest producentem energii elektrycz-

Przedsiębiorstwo podejmuje również starania, by jak najwięcej

rakterze komunalnym, w której 31% własności posiada miasto

zrealizowana w ramach porozumienia z Tyskim

nej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Biogaz powstaje w tyskiej

nowo wybudowanych obiektów podłączyć do systemu cie-

Tychy, 51% pozostałe osiem miast i gmin, 18% pracownicy spółki

Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

oczyszczalni ścieków w procesie fermentacji osadów ścieko-

płowniczego miasta Tychy. W 2020 r. było ich 32, w 5 obiektach

i właściciele prywatni.

▬

Podłączenia do systemu ciepłowniczego miasta

▬

wych i przemysłowych odpadów biodegradowalnych. Energia

natomiast rozszerzono dostawę ciepła również dla potrzeb

W 2020 roku przedsiębiorstwo wydało inwestorom na terenie

elektryczna i energia cieplna powstają w bioelektrociepłow-

przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla porównania

Tychów blisko 600 warunków przyłączenia do sieci wodociągo-

niach zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków i w Wodnym

wej oraz dokonało tyle samo odbiorów końcowych przyłączeń

Parku Tychy. Obiekty połączono innowacyjnym, liczącym

do sieci wodociągowej (w 2019 roku było to odpowiednio 515

6,2 km gazociągiem. W oczyszczalni powstała jedyna w Polsce

i 790). Ukończono także całkowicie proces montażu wodomie-

instalacja uszlachetniania biogazu ściekiem oczyszczonym.

rzy z radiowym odczytem, będących wodomierzami głównymi

W ramach gospodarki obiegu zamkniętego przyjęto i wykorzy-

obiektów. W Tychach jest ich obecnie blisko 13 tysięcy.

stano w 2020 roku 103 tys. ton odpadów biodegradowalnych

w 2019 r. podłączono do sytemu ciepłowniczego 38 obiektów,
a w 3 dodatkowo rozszerzono dostawę ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody.
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SIEĆ WODOCIĄGOWA W TYCHACH
W LATACH 2019-2020

o różnych kodach odpadów. Wyprodukowano z nich energię
W czasie pandemii bardzo popularną i skuteczną formą kon-

elektryczną i cieplną.

taktu oraz współpracy z przedsiębiorstwem stał się I-BOK,
czyli elektroniczne biuro obsługi klienta. Aktualnie w oparciu
o to narzędzie współpracuje z firmą już ponad 8 tysięcy
klientów.
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OCZYSZCZALNIA W 2020 ROKU

Działania edukacyjne prowadzone przez RPWiK Tychy S.A.
w 2020 roku:
▬

kontynuowano akcję „Pijmy wodę prosto z kranu”
oraz rozpoczęto nową kampanię „Wybieram Tyską Wodę”;

Głównym źródłem dostaw wody dla Wodociągów Tyskich jest

▬

z uwagi na pandemię Wodociągi Tyskie skupiły

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.

swoje działania wizerunkowo-edukacyjne w sieci.

RPWiK Tychy S.A. dzięki własnej stacji pozyskiwania i uzdat-

Na stronie internetowej umieszczano materiały takie

niania wody głębinowej, zlokalizowanej na terenie Tychów,

jak: „Krótkie lekcje o wodzie” czy „Newslettery dla

w 2020 roku zapewniło zapotrzebowanie miasta Tychy na wodę

uczniów szkół podstawowych” w dwóch wersjach

na poziomie 8%. Stacja jest przyjazna środowisku i na wszystkie

Dzięki

wiekowych. Zaprojektowano też nowe narzędzie

potrzeby energetyczne wykorzystuje fotowoltaikę - ekologiczne

technologii oczyszczalnia ścieków osiągnęła w 2020 r. samo-

komunikacyjne pomiędzy spółką a szkołami

źródło energii.

wystarczalność energetyczną na poziomie 210%, co stawia

podstawowymi - tzw. lekcje on-line, których tematem

obiekt na pozycji lidera w Polsce, a także plasuje w ścisłej czo-

przewodnim jest woda i środowisko naturalne.

łówce europejskich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

Prowadzona przez Wodociągi Tyskie polityka inwestycyjna
stanowiła w 2020 r. jeden z głównych fundamentów strategii
działania firmy. Rok 2020 przyniósł inwestycje infrastrukturalne

DZIAŁANIA REGIONALNEGO CENTRUM GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. W TYCHACH

firmy na poziomie 12 milionów złotych, z czego połowę zrealizo-
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zastosowaniu

innowacyjnych

i

nowatorskich

w Europie. W 2020 roku wyprodukowano tu ponad 7500 MWh
energii, co w połączeniu z energią wygenerowaną w Wodnym
Parku Tychy daje łącznie blisko 15 000 MWh - pozwoliłoby
to na roczne zasilanie 17,5-tysięcznego miasta. Nadwyżka

wano na terenie Tychów. Podstawą do realizacji przedsięwzięć

Za odprowadzanie ścieków podchodzących z terenu miasta

modernizacyjnych w mieście był Wieloletni Plan Rozwoju

– 5000 MWh – została sprzedana do sieci. Ponadto w ramach

oraz ich oczyszczanie odpowiedzialne jest Regionalne Centrum

i Modernizacji Sieci Wodociągowej zatwierdzany przez

gospodarki cyrkularnej spółka RCGW S.A. opracowała własne

Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Spółka prowadzi

tyską Radę Miasta. Priorytetowa inwestycja dla Spółki była

rozwiązania polegające na usuwaniu dwutlenku węgla z bio-

również działalność w zakresie przyjmowania i oczyszczania

związana z Systemem Inteligentnego Zarządzania Ruchem

gazu za pomocą ścieku oczyszczonego. Jest to jedyne takie

ścieków z szamb w stacji zlewnej FEKO oraz utrzymanie sieci

Miejskim - ITS.

rozwiązanie w Polsce na skalę przemysłową, umożliwiające

kanalizacyjnej w Tychach.

produkcję biometanu.

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2020
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W

obiektach

oczyszczalni

w

2020

r.

przeprowadzono

ZIELEŃ MIEJSKA

m.in. następujące inwestycje: przebudowa warsztatu mechanicznego i elektrycznego, budowa kwater na piasek, budowa

Kierunki działań miasta w zakresie zarządzania terenami zie-

i uruchomienie stacji badawczej C-Tech zmodyfikowanej

leni wyznacza Tyski Zakład Usług Komunalnych. Tychy, tak

pod Annamox.

jak i pozostałe największe miasta w Polsce, zapoczątkowały
istotne zmiany w podejściu do przyrody miejskiej. Obecnie

Inwestycje w zakresie kanalizacji

podejmowane działania oceniane są w kontekście zmian przy-

RCGW S.A. jest właścicielem i zarządza ponad 400-kilometrową

rodniczych i klimatycznych – tj. wpływu tych zjawisk na jakość

siecią kanalizacyjną oraz 34 przepompowniami zlokalizowa-

życia mieszkańców. Zarządzanie przyrodą miejską zaczęło być

nymi na terenie miasta Tychy.

rozpatrywane jako element walki z suszą, nawalnymi opadami,
lokalnymi

podtopieniami,

zanikającą

bioróżnorodnością.

W 2020 roku najważniejsze działania inwestycyjne to m.in.:

Dlatego głównym celm działań podejmowanych przez TZUK

budowa tłoczni ścieków (P32) wraz z zagospodarowa-

stanowi nie tylko stworzenie pięknej, funkcjonalnej zieleni i jej

niem terenu przyległego do istniejącej pompowni ścieków

właściwe pielęgnowanie, ale również wprowadzanie komplek-

w Tychach, opracowanie dokumentacji projektowo-koszto-

sowych rozwiązań dotyczących m.in. ochrony drzewostanu czy

rysowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji

małej retencji. W 2020 roku Tyski Zakład Usług Komunalnych

sanitarnej w rejonie ul. Szkolnej w Tychach”, a także budowa

pełnił rolę głównego koordynatora wdrożenia zasad ujętych

kanalizacji

-

w dokumencie pn. „System zarządzania publicznymi terenami

Modrzewiowej, Browarowej, Wiklinowej oraz Cynamonowej

zieleni dla miasta Tychy”. Ważnym zadaniem było także rozpo-

(cz. II) w Tychach.

częcie wprowadzania kompleksowych rozwiązań dotyczących

sanitarnej

w

rejonie

ulic:

Leszczynowej

ochrony drzewostanu w Tychach - w 2020 r. został zatrudniony
W sumie w 2020 roku zbudowano/wykupiono i oddano do

dendrolog. W wyniku przejęcia kompetencji od Miejskiego

eksploatacji ok. 2544,83 mb sieci i przyłączy. Spółka przeprowa-

Zarządu Ulic i Mostów w zakresie utrzymania zieleni w pasach

dzała również działania w zakresie kontroli jakości ścieków we

drogowych, łączna powierzchnia terenów zieleni będąca

własnym, certyfikowanym laboratorium oraz eksploatacji sieci

w utrzymaniu TZUK zwiększyła się w 2020 r. do ok. 400 ha.

kanalizacyjnych, pompowni i gazociągu łączącego oczyszczal-

W tym roku zdecydowano także o zmianie polityki zarządzania

nię ścieków i Wodny Park Tychy.

zielenią niską w zakresie koszenia trawników i grabienia liści,
w celu ochrony miejskiej różnorodności biologicznej i prze-

Tyski Klaster Energii – budowa społeczności energetycznej

ciwdziałania innym niekorzystnym zjawiskom przyrodniczym.

W październiku 2020 roku podpisano porozumienie o utworzeniu Tyskiego Klastra Energii, który będzie służył rozwojowi
energii rozproszonej, samowystarczalności energetycznej oraz
bezpieczeństwu dostaw energii. Porozumienie skupia dwudziestu trzech członków, w tym: Tychy i Bieruń, Katowicką Specjalną
Strefę Ekonomiczną S.A., spółki komunalne, w tym RCGW S.A. lider Klastra oraz lokalnych przedsiębiorców wykorzystujących
potencjał m.in. do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Członkowie Klastra wyprodukowali w 2019 roku 20 GWh energii
przy zapotrzebowaniu wynoszącym 40 GWh. Głównymi założeniami porozumienia są:
▬

wymiana nadwyżek energii pomiędzy członkami klastra,

▬

rozwój elektromobilności,

▬

działalność zespołów roboczych ds. fotowoltaiki,

▬

magazynowania energii, wodoru
oraz odpadów i biomasy,

▬

budowa społeczności energetycznej,

▬

rozwój źródeł wytwórczych energii – instalacji,
magazynów energii i własnych mikrosieci.
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ZADANIA WYKONANE W 2020 R. W ZAKRESIE NASADZENIA DRZEW
I KRZEWÓW, ROŚLIN, WYCINKI ORAZ INWENTARYZACJI DRZEW:

nasadzenia 194 szt. drzew i 500 szt. krzewów
nasadzenia ok. 200 tys. szt. roślin cebulowych na trawniku
pomiędzy „Mediateką” a Aleją Marszałka Piłsudskiego
nasadzenia 2550 sztuk roślin odpornych na susze wokół
tężni w Rodzinnym Parku bł. Karoliny

515 370,00 zł

131 480,00 zł

wyremontowano tor rowerowy typu Pumptrack
przy ul. Stoczniowców 70.

159 900,00 zł

▬

9102,00 zł

▬

150 563,88 zł
71 842,65 zł

wyremontowano tężnię w Rodzinnym Parku bł. Karoliny
zlikwidowano alejki w Parku Miejskim Solidarności

104 919,00 zł

wyremontowano mostki w Parku Jaworek
oraz w Parku Północnym

nasadzenia 1130 szt. roślin bylinowych, zadarniających
na Skwerze przy ul. Czarnieckiego

24 974,40 zł

nasadzenia bylin i traw ozdobnych na rondzie
bioretencyjnym przy Centrum Handlowym Gemini
wykonanym w 2019 r.

29 062,80 zł

nasadzenia roślin przy ul. Jagodowej - na wniosek
mieszkańców posadzono 30 krzewów irgi błyszczącej,
tworząc żywopłot oraz 20 miskantów chińskich;
wykonanie rabaty przy Al. Bielskiej,
zakup roślin do donic przy ul. Damrota oraz
przy ul. Grota-Roweckiego,
zakup i posadzenie pnączy przy murze hali MOSIR
przy Al. Piłsudskiego,
wykonanie ekranów bluszczowych na cmentarzu
przy ul. Barwnej

wykonanie diagnostyki pogłębionej 30 drzew przydrożnych,
które poddano testom obciążeniowym diagnozującym
statykę drzew i/lub tomografię soniczną określającą stan
zdrowotny pnia

▬

wyremontowano fontannę w Parku Niedźwiadków

69 044,40 zł

utworzenie bazy danych wspomagającej zarządzanie
drzewostanem, w której inwentaryzowane drzewa
numerowane są za pomocą tzw. arbotagów, a wyniki
inwentaryzacji są zapisywane w systemie qGis oraz bazie
danych xls

Koszt

W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA INNYCH JEDNOSTEK
MIEJSKICH TZUK W 2020 ROKU ZREALIZOWAŁ:

Koszt

nasadzenia 8 grabów „Fastigiata” o obwodzie
16-18 cm oraz roślinności, tj. zimozielonych cisów,
rododendronów oraz barwinków pospolitych, hortensji
bukietowych „Limelight” w miejscu pamięci przy
ul. Kościuszki

wycinka 134 sztuk drzew

W ZAKRESIE MAŁEJ ARCHITEKTURY W 2020 ROKU:

80 417,40 zł

wymieniono zestaw zabawowy na placu zabaw
na osiedlu Z1 przy ul. Zbożowej

17 220,00 zł

zakupiono 29 szt. dodatkowych dozowników na worki
na psie nieczystości

26 751,02 zł

wyremontowano urządzenia w psim parku,
wyremontowano schody przy ul. Cielmickiej 53,
dokonano zakupów, remontów i napraw urządzeń
zabawowych, urządzeń siłowych i miejsc
rekreacyjno-sportowych

86 470,00 zł

▬
9062,67 zł

zielenią podwórka przy ul. Bukowej,

Program opieki nad zwierzętami realizowany jest w mieście

projekt nasadzeń zagospodarowania zieleni oraz

przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt, które funkcjonuje

projekt altany przy Centrum Kultury w Wilkowyjach,

w ramach Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. W 2020 roku

projekt nasadzeń dla zagospodarowania

do schroniska przyjęto 258 psów i 132 koty. Był to rok rekor-

parkingu przy ul. Budowlanych 67,

dowy pod względem adopcji zwierząt. Wydanych z placówki

▬

projekt dla terenu przy DDPS Wrzos przy ul. Edukacji 11,

zostało 238 psów i 94 koty, w tym do dotychczasowych wła-

▬

opracowanie zagospodarowania fragmentu

ścicieli powróciło 159 psów i 11 kotów. W ramach realizacji

terenu podwórka przy Szkole Podstawowej

„Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

nr 13 przy al. Niepodległości 108.

Miasta Tychy” wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy. Do końca 2020

W zakresie prac realizowanych na cmentarzach komunal-

roku wszczepionych zostało 136 mikroczipów, z czego 58 psom

nych TZUK w 2020 roku wykonał utwardzenie terenu zaplecza

i 78 kotom.

Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu (koszt
42 379,00 zł

zadania: 54 120,00 zł).

W ramach specjalnych porozumień o wykonywaniu świadczeń
W 2020 roku Tyski Zakład Usług Komunalnych musiał dosto-

wolontariusze podejmują się następujących zadań: socjali-

sować swoją działalność do ograniczeń nałożonych w związku

zacji zwierząt, wspierania adopcji, promowania działalności
schroniska, pielęgnacji zwierząt, wykonywania drobnych prac

parki i skwery, obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekre-

porządkowych (dla potrzeb wolontariatu zagospodarowano,

acyjno–sportowe, wyłączono z użytkowania fontanny miejskie,

w formie toru agillity, teren do spacerów i zabaw dla psów,

akcja informacyjno-edukacyjna „Tutaj rzadziej

tężnię solankową oraz szalety miejskie. Na terenach zieleni

koszt inwestycji: 8827,31 zł).

kosimy” – akcja skierowana do mieszkańców,

urządzonej ograniczono w tym czasie prace, co przełożyło

polegająca na umieszczeniu w przestrzeni publicznej

się na zmniejszenie wartości umowy obejmującej utrzymanie

W 2020 roku tyskie schronisko na podstawie zawartego poro-

tabliczek informujących o rzadszym koszeniu

parków, skwerów oraz terenów pozaparkowych. Zmniejszeniu

zumienia o współpracy na rzecz zapewnienia opieki „psom

i pozostawianiu trawy, m.in. wokół drzew,

uległy również wartości umów zawartych na utrzymanie ele-

z Radys”, zawartego ze Stowarzyszeniem „Pogotowie dla

akcja informacyjno-edukacyjna „Tutaj

mentów małej architektury, tj.: place zabaw, siłownie, fontanny,

Zwierząt”, przyjęło 23 psy. Ponadto w 2020 roku zawarto

nie grabimy liści” – akcja skierowana

itp., jednak w czasie wyłączenia z użytkowania na ww. obiek-

porozumienie o współpracy z Fundacją „Zwierzęca Arkadia”.

do mieszkańców mająca na celu m.in.

tach prowadzono prace naprawcze.

Współpraca obejmuje: pomoc w organizacji i funkcjonowaniu

wspomaganie miejscowej bioróżnorodności,
▬
35 670,00 zł

▬

W RAMACH ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELONYMI W 2020 ROKU
TZUK WYKONAŁ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
Koszt
zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Stanu
Cywilnego w celu stworzenia reprezentacyjnego
miejsca dla przeprowadzania ceremonii ślubnych

114 515,46 zł

wykonanie małej architektury wokół tężni
w Rodzinnym Parku Bł. Karoliny

115 250,00 zł

remont miejsca pamięci przy ul. Kościuszki

69 044,40 zł

▬

Od lutego 2020 r. w tyskim schronisku funkcjonuje wolontariat.

z pandemią. Czasowo zamknięto administrowane przez TZUK:

DZIAŁANIA EDUKACYJNO-PROMOCYJNE PRZEPROWADZONE
W 2020 ROKU:
▬

dokumentację projektową dla zagospodarowania

MIEJSKIE SCHRONISKO
DLA ZWIERZĄT

wolontariatu w schronisku, pomoc w poszukiwaniu nowych

akcja edukacyjna pn. „Opowieść starego dębu”

W 2020 r. Wydział Innowacji i Inwestycji UM Tychy realizował

domów dla zwierząt przeznaczonych do adopcji, wspieranie

– akcja edukacyjna zorganizowana w związku

zadanie pn.: „Rewitalizacja Parku Północnego”. W parku poja-

działalności placówki w zakresie opieki nad zwierzętami prze-

z wywrotem ok. 130–letniego dębu szypułkowego

wiła się automatyczna publiczna toaleta: kontenerowy obiekt

bywającymi w schronisku.

rosnącego w Parku Niedźwiadków,

wolno stojący, prefabrykowany, obudowany panelami siatki

wykonanie tablic edukacyjnych do Parku

zgrzewanej ze stali nierdzewnej i płytami HPL, wyposażony

Schronisko na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami,

Północnego oraz Parku Suble o tematyce

w instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, elektryczne

fundacjami oraz otrzymuje darowizny rzeczowe od osób pry-

związanej z dokarmianiem ptactwa wodnego

ogrzewanie podłogowe i wentylację mechaniczną. Planując

watnych, a także szkół, przedszkoli i żłobków. Wartość darowizn

występującego w parkach,

budowę psiego parku, opracowano ekspertyzę dotyczącą

rzeczowych wyceniona po cenach ewidencyjnych w 2020 r.

wykład szkoleniowy z zakresu zarządzania

wpływu tej inwestycji na faunę Parku Północnego. Uzyskana

wyniosła: 60 775,46 zł.

drzewami w inwestycji.

opinia pozwala na uruchomienie w 2021 r. procedury przetargowej - dokumentacja jest przygotowana, miasto oczekuje
na zgodę w zakresie wycinki drzew. Koszt prac rewitalizacyjnych to 306 887,16 zł.

aranżacja przestrzeni wokół wywróconego dębu
w Parku Niedźwiadków - przebudowa alejki parkowej,
nowe nasadzenia roślin okrywowych oraz młodego
dębu szypułkowego.
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POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA
uzależnionych i współuzależnionych od środków

REALIZACJA PROGRAMÓW
I PROJEKTÓW

psychoaktywnych oraz członków ich rodzin,
▬

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
▬

prowadzenie działań abstynenckich,

▬

realizacja półkolonii oraz innych wyjazdów wakacyjnych

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące

prowadzenie działań podejmowanych

dla dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcjami,
▬

realizacja programu profilaktycznego dla

przeciwdziałania problemom wynikającym z uzależnienia oraz

młodzieży, stanowiącego alternatywę wobec

minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych spowo-

używania środków psychoaktywnych,

dowanych nadużywaniem alkoholu. Działania z powyższego

▬

w realizację działań z zakresu przeciwdziałania

z Narodowym Programem Zdrowia, o którym mowa w art. 9

uzależnieniom i przemocy domowej,
▬

prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych

nym. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z zakresu problemu uzależnień i przemocy; w 2020 r.

Alkoholowych uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta

wydano informator pn. „Uzależnienia”, który zawiera:

Tychy. Program na rok 2020 został wprowadzony Uchwałą Nr

zagadnienia związane z nadmiernym spożywaniem

XIII/247/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2019 r. w spra-

alkoholu oraz używaniem narkotyków i dopalaczy,

wie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

m. in.: dane o rodzajach i przyczynach uzależnień oraz

Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Głównym celem pro-

możliwościach leczenia, jak również bazę teleadresową,

gramu jest ograniczenie negatywnych skutków społecznych

▬

z zakresu problemu przemocy; w 2020 roku wydano

w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Podmiotem

informator pn. „Przemoc”, stanowiący podręczną

odpowiedzialnym za realizację programu jest Wydział Spraw

pomoc w sytuacji doświadczania lub bycia świadkiem

Społecznych i Zdrowia. Program skierowany jest do wszystkich

przemocy; publikacja zawiera także bazę teleadresową,
▬

szkolenia, zakup materiałów edukacyjnych, zakup

jego konsekwencjami, a także do wszystkich zainteresowanych

środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują

tą problematyką. W 2020 roku w ramach MPPiRPA realizowano

pracę w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki

następujące działania:

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku

prowadzenie placówek wsparcia dziennego – m.in.

z przeciwdziałaniem COVID-19: środki dezynfekcyjne,

świetlic środowiskowych dla dzieci (MOPS i NGO),

maseczki, rękawiczki.

▬

prowadzenie Centrum Integracji Społecznej,

▬

prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

▬

prowadzenie programów i terapii dla osób

corocznie przez Radę Miasta Tychy. Program na rok 2020 został

Pozarządowymi określa zasady polityki realizowanej w mieście

wprowadzony Uchwałą Nr XIII/248/19 Rady Miasta Tychy z dnia

wobec sektora pozarządowego. Program na rok 2020 został

28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

wprowadzony Uchwałą Nr XIII/249/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku:
2 331 077 zł.

PRZEMOC

Tychy

z

Organizacjami

listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta

łań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest jednym
z zadań własnych gminy wynikającym z art. 10 ustawy z dnia

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Program

Głównym celem Programu jest wzmocnienie kooperacji organi-

realizuje m.in. cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania nar-

zacji pozarządowych oraz miasta z podkreśleniem, że organizacje

komanii określone w Narodowym Programie Zdrowia. Celem

są istotnym elementem aktywności obywatelskiej na mapie

głównym uchwalonego na rok 2020 Miejskiego Programu

Tychów. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu

Przeciwdziałania

jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. W ramach programu

Narkomanii

było

ograniczenie

zjawiska

wyznaczono następujące priorytetowe obszary współpracy:

szenie zainteresowania narkotykami wśród dzieci, młodzieży

▬

pomoc społeczna,

i młodych dorosłych poprzez realizację rekomendowanych

▬

ochrona i promocja zdrowia,

programów profilaktycznych, a także podniesienie poziomu

▬

działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

wiedzy mieszkańców Tychów w zakresie problemów związa-

▬

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

nych z używaniem substancji psychoaktywnych. Podmiotem

▬

kultura, sztuka,

odpowiedzialnym za realizację programu jest Wydział Spraw

▬

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

Społecznych i Zdrowia. W 2020 roku programem objęto 1000

▬

reintegracja zawodowa,

mieszkańców miasta. Realizowano następujące działania:

▬

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

▬

rewitalizacja,

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

▬

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

i osób zagrożonych uzależnieniem,

▬

działalność wspomagająca rozwój

▬

▬

udzielanie rodzinom, w których występują problemy
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

▬

prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,

▬

wspieranie działań instytucji, osób fizycznych
i organizacji pozarządowych, służących
rozwiązywaniu problemów narkotykowych,
pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom,
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym
oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób,
z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontraktu socjalnego.

narkomanii w 2020 roku: 143 293 zł.

wspólnot i społeczności lokalnych.
W ramach ww. obszarów w 2020 roku współpracę finansową i pozafinansową z jednostkami miejskimi podejmowały stowarzyszenia,
fundacje, podmioty kościelne oraz spółki non profit. W ramach
programu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 r. ogłoszonych zostało 11 otwartych
konkursów i złożono 115 ofert. Uwzględniając umowy wieloletnie, w 2020 roku obowiązywało 75 umów na kwotę 7 193 498,00
złotych. W trybie pozakonkursowym złożono 14 ofert i zawarto
13 umów na kwotę 104 045,00 zł. Organizacjom oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie
Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.11.2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu
w mieście Tychy przyznano dotacje na kwotę 11 037 000,00 zł.
W 2020 roku organizacje otrzymały także wsparcie infrastrukturalne, m.in.: możliwości wskazania adresu pomieszczeń należących
do UM Tychy (ul. Barona 30 p. 209) jako miejsca swojej siedziby
oraz bezpłatnego korzystania z tych sal. Dodatkowo ok. 40 orga-

Informator Tyski

Informator Tyski

Informator Tyski

Informator Tyski

Informator Tyski

Informator Tyski

SENIORZY

UZALEŻNIENIA

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Miasta

Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania
OSOBY Z DEMENCJĄ

Współpracy

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Wspieranie dzia-

▬

Środki przeznaczone na realizację programu profilaktyki

ds. Uzależnień i Przemocy,

Program

inne, w tym: udział w kampaniach profilaktycznych,

wym spotykają się z problemem nadużywania alkoholu oraz

▬

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest

prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych

będących konsekwencją nadużywania napojów alkoholowych,

mieszkańców Tychów, którzy w życiu prywatnym lub zawodo-

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA TYCHY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

używania narkotyków na terenie miasta Tychy oraz zmniej-

superwizja osób zaangażowanych

zakresu są realizowane na terenie miasta Tychy zgodnie
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicz-

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII

nizacjom udostępniano miejską bazę sportową, a 24 organizacje
wynajmowały lokale w budynkach komunalnych.
Tychy jako miasto, które z powodzeniem łączy działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz m.in. propaguje
idee spójności i solidarności społecznej, otrzymało certyfikat

SAVOIRE-VIVRE WOBEC OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W PRAKTYCE

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 w kategorii
„Społecznie odpowiedzialny samorząd”.
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POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2017–2020

”Informator Tyski - savoire-vivre wobec osób

W 2020 r. miasto Tychy przystąpiło do Europejskiej Sieci

POLITYKA SENIORALNA

z niepełnosprawnościami w praktyce”. W publikacji

Samorządów Przyjaznych Rodzinie. Celem ELFAC jest wspieranie

zawarto uniwersalne zasady postępowania

projektów skierowanych szczególnie do rodzin wielodzietnych,

Miasto Tychy od wielu lat podejmuje różnorodne inicjatywy

Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością. Lektura

aby pomóc im w godzeniu życia domowego i zawodowego

na rzecz poprawy jakości życia seniorów. W 2020 roku uchwa-

na lata 2017–2020 ma za zadanie umożliwienie osobom niepełno-

informatora pozwala lepiej zrozumieć osoby

oraz zachęcenie młodych ludzi do przechodzenia w dorosłość.

lony został dokument pod nazwą „Program Polityki Senioralnej

sprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Program

z niepełnosprawnościami oraz ułatwia kontakt z nimi,

Program wspiera budowanie sojuszu na rzecz rodzin wśród

dla Miasta Tychy na lata 2020–2027”. Realizacja Programu to

został przyjęty do realizacji przez Radę Miasta Tychy w dniu

budując wobec nich życzliwość oraz empatię,

społeczeństwa obywatelskiego, gmin i przedsiębiorstw.

kontynuacja dotychczasowych dobrych praktyk - szeregu dzia-

24 listopada 2016 roku Uchwałą Nr XXVII/460/1. Celem programu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami

▬

prowadzenie warsztatów edukacyjnych

łań podejmowanych przez ostatnie lata w mieście na rzecz

i informacyjnych z podstaw nauki języka migowego

tyskiego środowiska osób w wieku 60 plus. Działania te swój

we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Zgodnie z progra-

w zakresie podstawowych znaków i zwrotów. Projekt

mem umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa

miał charakter uświadamiający i był odpowiedzią

w życiu społecznym powinno być realizowane w ramach reha-

na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

AKTYWNI 60PLUS

początek biorą między innymi w Strategii Rozwoju Miasta Tychy
2020+, która jako jeden z kluczowych kierunków działań wska-

Program „Aktywni 60plus” funkcjonuje w mieście od 2012 roku.

zuje aktywizację społeczną osób starszych. Celem Programu

bilitacji społecznej poprzez: wsparcie tych osób i ich rodzin

w zakresie likwidowania barier komunikacyjnych.

Skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia zameldowa-

jest prowadzenie skutecznej polityki senioralnej opartej

w integracji ze środowiskiem społecznym oraz zwiększenie ich

Warsztaty dedykowane były m.in. tyszanom, którzy

nych na terenie miasta Tychy. Cel Programu to podnoszenie

na poszanowaniu godności, dialogu i partycypacji społecznej

aktywności zawodowej. W 2020 roku w ramach programu były

chcieli nauczyć się podstaw języka migowego.

poziomu aktywności, zarówno tej społecznej, jak i fizycznej

mieszkańców. W jego tworzeniu brali udział przedstawiciele

realizowane następujące zadania:
▬

▬

prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla

Na zadania realizowane na rzecz osób z niepełnosprawno-

25 osób z niepełnosprawnością intelektualną

ściami w ramach działań podejmowanych przez Wydział

oraz Punktu Wczesnej Interwencji dla dzieci,

Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w roku

działania aktywizujące na rzecz środowiska

2020 wydano 340 190 zł.

osób niewidomych i niedowidzących w Tychach
w ramach programu „Przestrzeń bez barier”,
▬

▬

▬

▬
▬

▬

▬
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PROGRAM „3+ LICZNA RODZINA”

prowadzenie warsztatów edukacyjnych i informacyjnych

osób powyżej 60. roku życia poprzez zwiększenie dostępności

środowiska senioralnego oraz przedstawiciele jednostek orga-

do dóbr kultury, zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach

nizacyjnych miasta Tychy. Podstawą do opracowania dokumentu

kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego

były badania ankietowe przeprowadzone wśród seniorów

wizerunku osób starszych. Instrumentem służącym do reali-

w 2018 r. oraz spotkania z przedstawicielami tyskich środowisk

zacji Programu jest zestaw zniżek dla seniorów w miejskich

senioralnych i miejskich instytucji samorządowych. Podmiotem

instytucjach kultury, sportu, jak również w przedsiębiorstwach

odpowiedzialnym za realizację Programu jest Wydział Spraw

prywatnych, działających na terenie miasta Tychy oraz poza

Społecznych i Zdrowia. W 2020 roku w ramach polityki senioral-

jego obszarem. Aktualnie w Programie biorą udział 102 pod-

nej miasta realizowano m.in. następujące działania:

dotyczących niepełnosprawności, skierowanych

Program „3+ liczna rodzina” funkcjonuje w mieście od 2009 roku.

mioty udzielające zniżek. W 2020 roku do Programu dołączyło

do społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży,

W 2020 roku zasady programu zostały zmodyfikowane na podstawie

1038 seniorów. Dodatkowo w ramach Programu kontynuowano

organizowanie lokalnych imprez integracyjnych

Uchwały Nr XIX/401/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2020 r.

prowadzenie bezpłatnych zajęć gimnastycznych, z których sko-

Klub Senior+ został utworzony w 2018 roku w ramach otrzyma-

o charakterze kulturalno-artystycznym i/lub

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy Programu „3+ liczna

rzystało 431 osób. W 2020 roku oferowano także zakup usługi

nej dotacji celowej (Wieloletni Programu Senior Plus na lata

sportowym oraz promowanie aktywności

rodzina”. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, rodzin

pn. „druga godzina gratis”, w Wodnym Parku Tychy. Do każdego

2015–2020 – moduł I), a w 2020 roku funkcjonował w ramach

osób z niepełnosprawnościami,

zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy oraz podopiecz-

zakupionego przez seniora biletu wstępu proponowano „drugą

otrzymanej dotacji celowej (Wieloletni Program Senior Plus

prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji

nych placówek opiekuńczo–wychowawczych w Tychach. Głównym

godzinę gratis”. Oferta była ważna od poniedziałku do piątku

na lata 2015–2020 – moduł II). Klub mieści się w lokalu przy

społecznej oraz Wielozadaniowego Ośrodka

celem zadania jest wsparcie tyskich rodzin wielodzietnych i rodzin

w godzinach 9.00-15.00. Natomiast bilet z 10% zniżką oferowano

ul. Barona 30, a jego filia znajduje się przy ul. Arkadowej 2

Integracji/Punktu Informacyjnego,

zastępczych poprzez poprawę sytuacji ekonomicznej, kształtowa-

w weekendy oraz dni powszednie w godzinach popołudnio-

w Tychach. Prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Ekonomii

prowadzenie programu

nie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych, zwiększenie

wych. W 2020 roku z „drugiej godziny gratis” skorzystało 3641

Społecznej – podmiot wyłoniony w trybie otwartego konkursu

edukacyjno–integracyjno-rehabilitacyjnego,

szans rozwojowych i edukacyjnych uczestników. Instrumentem słu-

osób. Łącznie do Programu „Aktywni 60plus” przystąpiło 12 094

ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

prowadzenie programu z zakresu rehabilitacji

żącym do realizacji założeń Programu jest zestaw zniżek i rabatów

beneficjentów. Podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację

i o wolontariacie. Działania podejmowane w ramach Klubu

zdrowotnej, w tym: działania, zajęcia usprawniające,

oferowanych w instytucjach miejskich oraz przez przedsiębiorców

jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Ze względu na sytu-

mają na celu zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nie-

edukacyjne, instruktażowe w stowarzyszeniach

prywatnych działających na terenie miasta Tychy i poza jego obsza-

ację epidemiczną w 2020 r. i brak możliwości uczestnictwa

aktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie im

działających w obszarze ochrony zdrowia, wpływające

rem. Program przyczynia się także do zacieśniania więzi między

w zajęciach znacznie zmniejszyła się liczba osób korzystających

korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym

na ogólną kondycję fizyczną i psychiczną beneficjentów,

dziećmi a rodzicami poprzez wspólne i aktywne spędzanie czasu

z usług.

oferty prozdrowotnej, obejmującej również usługi w zakresie

prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych

wolnego oraz umożliwienie zakupu produktów i usług po niższych

na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich

cenach. Dzięki udzielanym rabatom wzrasta uczestnictwo rodzin

Środki przeznaczone na program „Aktywni 60plus” w 2020

i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w śro-

rodzin i opiekunów - wydanie Informatora Tyskiego –

wielodzietnych w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekre-

roku: 49 893 zł.

dowisku lokalnym. W ramach działalności Klubu seniorom jest

„Osoby z niepełnosprawnościami” zawierającego m.in.:

acyjnych. Pomimo współistnienia rządowego Programu Karta Dużej

udostępniana infrastruktura pozwalająca na aktywne spędza-

informacje dot. rodzajów orzeczeń, podstawowych

Rodziny, z kart 3+ korzysta w dalszym ciągu duża liczba mieszkań-

nie wolnego czasu, która aktywizuje ich i angażuje w działania

ulg i zwolnień oraz informacje o rentach. W publikacji

ców Tychów, a sam Program jest bardzo pozytywnie odbierany.

samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Udział w zaję-

znalazły się również informacje dot. m.in. kształcenia

W 2020 r. wzięły w nim udział 154 podmioty udzielające na terenie

ciach jest bezpłatny.

specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju,

miasta Tychy i poza jego obszarem zniżek rodzinom wielodzietnym.

a także aktywności zawodowej, integracji i pomocy

Do programu przystąpiło 268 rodzin (wydano łącznie 1201 kart),

Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych

społecznej, świadczeń rodzinnych i wiadomości

w tym: 101 rodzin przystąpiło do Programu po raz pierwszy, a 167

W Tychach funkcjonują trzy Ośrodki Wsparcia dla Osób

z zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia,

rodzin przedłużyło uczestnictwo w Programie. Podmiotem odpo-

Starszych - prowadzone przez tyskie organizacje pozarzą-

prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych

wiedzialnym za realizację programu „3+ liczna rodzina” jest Wydział

dowe, które działają przy placówkach wsparcia dziennego dla

poprzez wydanie publikacji w formie poradnika pn.

Spraw Społecznych i Zdrowia.

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dając możliwość
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POMOC SPOŁECZNA

integracji międzypokoleniowej. Dzięki wspólnym działaniom

Informator Tyski dotyczący demencji

Filia

przełamywane są stereotypy na temat osób starszych, a także

W roku 2020 wydany został „Tyski informator – Osoby z demen-

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/394/19 z dnia

zmienia się sposób myślenia o starości wśród dzieci i młodzieży.

cją”, stanowiący kompendium wiedzy dla osób opiekujących się

10 grudnia 2019 roku. Działalność filii została zapoczątko-

Realizatorem zadań polityki społecznej w Tychach jest także

Osoby prowadzące zajęcia oraz uczestnicy dążą do tworzenia

osobami z demencją.

wana w 2020 r. wraz z realizacją projektu pn. „Uruchomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który działa w oparciu

Centrum

o przepisy ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, ustawy

więzi międzypokoleniowych i nawiązywania trwałych relacji

DDPS

„Wrzos”

Usług

została

powołana

Społecznościowych”,

w

2019

roku

współfinansowa-

Informator Tyski – SENIORZY

nego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia

W 2020 roku został wydany również „Tyski informator dla senio-

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych,

Srebrna Linia

rów” stanowiący kompendium wiedzy dla osób w wieku 60+ i ich

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

We wrześniu 2020 roku po raz pierwszy w Tychach uruchomiono

rodzin. Informator zawiera między innymi: dane o przywilejach

Prowadzone w Centrum działania mają na celu zapew-

ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

projekt pn. „Srebrna Linia dla seniora”. To numer telefonu,

i uprawnieniach dla seniorów, o przeznaczonej dla nich ofercie,

nienie większej dostępności do dziennych form wsparcia

zastępczej, ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

pod którym dyżurują specjaliści służący seniorom różnego

m.in. w ramach działań Uniwersytetu Trzeciego wieku, klubów

w postaci Dziennego Domu Pomocy świadczącego pomoc

w rodzinie (z póź. zm.), ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji

młodzi-seniorzy.

rodzaju poradami. Dzwoniąc pod numer telefonu 793 516 516,

senioria i miejskich instytucji, a także o bezpłatnej pomocy praw-

przeznaczoną dla osób niesamodzielnych, zapewniającego

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

osoby starsze mogą uzyskać np. wsparcie psychologiczne,

nej, psychologicznej, badaniach, programach profilaktycznych

bezpieczne i godne spędzanie czasu wolnego oraz realiza-

oraz jednym z realizatorów ustawy z dnia 4.11.2016 r. i programu rzą-

informacje o wydarzeniach i ciekawych inicjatywach dla senio-

realizowanych z myślą o seniorach na terenie miasta oraz waż-

cję podstawowych potrzeb, w tym także ciepłych posiłków.

dowego o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

rów, doradztwo prawne, np. na co zwrócić uwagę, podpisując

nych numerach telefonów, adresach szpitali i przychodni zdrowia.

umowę z operatorem telefonii. Dodatkowo w ramach infolinii

W 2020 roku z usług opiekuńczych w Filii DDPS CUS korzystało 57 osób, z czego 20 osób z Dziennego Domu Pomocy oraz

W 2020 ROKU MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWAŁ M.IN. NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

udzielane są informacje o dostępności i możliwości zarezer-

Koperta życia

37 osób z Klubu Seniora. W drugim kwartale 2020 r. dla tych

wowania leków w aptekach na terenie miasta, jak również

To inicjatywa rozpoczęta w roku 2016 i skierowana do osób

osób w oparciu o Indywidualny Program Wsparcia prowadzono

informacje pomocne w rozwiązywaniu problemów z obsługą

starszych, w tym samotnych, polegająca na umieszczeniu w pla-

działania wspierające, mające na celu poprawę funkcjonowania

Pomoc dla rodzin: pieniężna, niepieniężna, a także w formie

telefonu komórkowego czy komputera. Co istotne, zwłaszcza

stikowej oznakowanej kopercie/woreczku karty zawierającej m.in.:

społecznego i przeciwdziałanie negatywnym skutkom wyklu-

pracy socjalnej w ramach ustawy o pomocy społecznej. Łącznie

w pandemii, dzwoniąc na „Srebrną linię” można również otrzy-

informacje na temat przyjmowanych leków, uczuleń, przebytych

czenia. Uczestnikom DDPS CUS zapewniono: usługi opiekuńcze,

w 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 1830 rodzin, w tym:

mać pomoc wolontariuszy, np. w zrobieniu zakupów. W 2020 r.

operacji i urazów oraz kontakty do osób najbliższych. Koperty

zajęcia usprawniające ruchowo, warsztaty zdrowego stylu życia,

1784 rodzin otrzymało pomocą finansową, natomiast 46 rodzin

Srebrna Linia pracowała przez 546 godzin, a skorzystało z niej

życia przygotowano z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa senio-

poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecz-

wyłącznie pomoc w formie pracy socjalnej.

ok. 200 seniorów.

rów i osób samotnych. W razie wypadku lub nagłego zdarzenia,

nych. Działania prowadzone w 2020 roku obejmowały również

gdy nie ma czasu albo możliwości przeprowadzenia wywiadu,

inicjowanie współpracy z Tyską Radą Seniorów, co pozwo-

Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych,

Program edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjny

prawidłowo wypełniona karta może pomóc uratować komuś

liło na poznanie osób, które pomimo zaawansowanego wieku

które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają

Od 2001 roku realizowany jest w Tychach program edukacyjno-

życie. Wypełnioną kopertę należy umieścić w lodówce, a na niej

pozostają aktywne społecznie. Współpracę w obszarze sze-

pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Z tej

integracyjno–rehabilitacyjny w formie stacjonarnej bądź

przymocować specjalną naklejkę lub magnes, będącą znakiem

roko rozumianego bezpieczeństwa nawiązano także z Miejskim

formy pomocy w 2020 roku skorzystało 459 osób. Zakres pomocy

wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także z niepeł-

rozpoznawczym dla służb ratowniczych w momencie interwencji.

Rzecznikiem Konsumenta, Komendą Miejską Policji w Tychach.

ustalany był indywidualnie dla każdego podopiecznego, zgodnie

Natomiast w obszarze zagospodarowania terenu zielonego przy

z jego stanem zdrowia, w oparciu o zaświadczenie lekarskie.

Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla

ul. Edukacji 11 nawiązano współpracę z Tyskim Zakładem Usług

nościami, poprawa jakości życia seniorów, propagowanie idei

osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy

Komunalnych.

aktywnej starości oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-

Program posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii

nemu. W ramach programu organizowane są między innymi:

Medycznych i Taryfikacji i jest realizowany w Tychach od wielu

nosprawnościami. Jego głównym celem jest podtrzymywanie
aktywności życiowej osób starszych, a także z niepełnospraw-

Opieka w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2020 r. z tej formy

Wraz z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełno-

wyjazdy integracyjne oraz zajęcia plenerowe na terenie ogród-

lat. Jego odbiorcami są: osoby powyżej 65 r. ż., przewlekle chore

sprawności

ków działkowych, zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki

i/lub o niskich dochodach. W ramach Programu zrealizowano:

celu zwiększenie wiedzy z zakresu ulg i uprawnień osób
z niepełnosprawnościami.

zdrowia (np. prelekcje lekarza na temat zagadnień z zakresu

szczepienia ochronne, edukację ukierunkowaną, usługę lekar-

chorób wieku podeszłego). W ramach programu odbywają się

ską, pielęgniarską oraz spotkania edukacyjne. W 2020 roku

również zajęcia komputerowe i rehabilitacyjne, zgodne z zain-

skorzystało z niego 1345 mieszkańców.

teresowaniami uczestników, jak i stanem ich zdrowia.

w

Tychach

podjęto

czynności

mające

pomocy korzystało średnio 28 osób miesięcznie.

na
Mieszkania chronione dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. MOPS dysponuje 3 mieszkaniami o łącznej liczbie
9 miejsc. W mieszkaniach chronionych dla osób niesamo-

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju w okresie od 16 marca

dzielnych mieszkało w 2020 r. 10 osób. Mieszkania chronione

do 5 lipca 2020 r. oraz ponownie w okresie od 20 października

zapewniają warunki do samodzielnego funkcjonowania w środo-

Działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”

2020 r. działalność DDPS „Wrzos” została decyzjami Wojewody

wisku, w integracji ze społecznością lokalną i są formą pomocy

Prowadzenie warsztatów edukacyjnych i informacyjnych

oraz Centrum Usług Społecznościowych

Śląskiego czasowo zawieszona i realizowana w ograniczonej

społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką

dot. demencji

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” realizuje zadania

formie, m.in.: 18 osób otrzymywało posiłki do miejsc zamiesz-

specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępują

W 2020 r. po raz pierwszy zorganizowano szkolenia dla osób

własne miasta Tychy w zakresie: przeciwdziałania samotności

kania, 28 osób otrzymywało ciepły posiłek na wynos, 66 osób

pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

opiekujących się osobami chorymi na demencję. Ich celem było

i instytucjonalizacji ludzi w podeszłym wieku, zaspokajania ich

objętych wsparciem MOPS-u w postaci usług opiekuńczych

wsparcie opiekunów osób chorych oraz przeciwdziałanie ich

potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, organizacji zajęć mających

otrzymywało posiłki za pośrednictwem opiekunów przy zacho-

Mieszkania chronione wspierane rotacyjne (4 miejsca dla 36

stygmatyzacji i izolacji społecznej. Tematyka szkoleń obejmo-

na celu utrzymanie sprawności psychofizycznej oraz organi-

waniu wzmożonych środków ostrożności z zachowaniem reżimu

osób) działające w ramach projektu pn. „Uruchomienie Centrum

wała informacje m.in. z zakresu aspektów prawnych i socjalnych

zacji wyżywienia. Z wyżej wymienionych form pomocy w 2020

sanitarnego, przygotowano także 182 paczki żywnościowe dla

Usług Społecznościowych” współfinansowanego przez Unię

w sytuacji choroby otępiennej i opieki, zasad przystosowania

roku średnio miesięcznie korzystało ok. 101 osób, w tym z wyży-

osób objętych kwarantanną.

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

otoczenia do potrzeb i możliwości osób z demencją na różnych

wienia całodziennego 48 osób, natomiast z samych obiadów

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

etapach choroby, prawidłowej aktywizacji chorych czy sposo-

średnio 56 osób. W 2020 roku przeprowadzono także termomo-

Śląskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. z racji zagrożenia epide-

bów radzenia sobie ze stresem.

dernizację budynku, w którym funkcjonuje DDPS „Wrzos”.

miologicznego COVID-19 nie było zainteresowania usługą.
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Mieszkania chronione wspierane pobytu stałego (2 miesz-

Tyska Niebieska Linia. Telefon zaufania, pod który mogą dzwo-

kania po 3 osoby w każdym) działające w ramach projektu pn.

Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących prze-

i religijne. Dzieci przyjmowane są do placówek na podstawie

nić osoby doznające przemocy, świadkowie przemocy, osoby

moc w rodzinie – jego celem jest zmiana zachowań i postaw

postanowienia sądu lub na wniosek rodziców lub opiekuna

„Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych” współfinan-

stosujące przemoc, osoby będące w innych kryzysach życiowych,

osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzi on do zatrzy-

prawnego, a także interwencyjnie w przypadku sytuacji kryzy-

sowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

działa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Pracownicy

mania przemocy oraz ograniczenia zachowań agresywnych

sowej w rodzinie. Głównymi przyczynami umieszczania dzieci

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

OIK informują o dostępnych formach pomocy, udzielają wspar-

w funkcjonowaniu społecznym. Program realizowano w okresie

w placówkach są: choroba alkoholowa rodziców lub jednego

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

cia, motywują do podejmowania działań mających na celu

od 22.09.2020 do 01.12.2020 roku. Do udziału skierowano 19 osób,

z nich, przemoc fizyczna i psychiczna wobec członków rodziny,

W 2020 r. z usług opiekuńczych w mieszkaniu chronionym

przerwanie przemocy. W roku 2020 r. przeprowadzono sześć

zakwalifikowanych zostało 10, a program ukończyło 5 osób.

choroby psychiczne, bezradność w sprawach opiekuńczo-wy-

pobytu stałego skorzystało 6 osób (3 kobiety oraz 3 męż-

rozmów w ramach Tyskiej Niebieskiej Linii.

chowawczych, niezaradność życiowa, wyjazd rodziców poza

czyźni) - uczestnicy projektu przewieźli do mieszkań swoje
meble i od 1 lipca 2020 zasiedlili mieszkania. Zrealizowano
dla nich 1896 godzin wsparcia, w tym: usługi opiekuńcze (1868

PROGRAMY SOCJALNE WSPÓŁFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:

godzin), poradnictwo psychologiczne (24 godziny), trening
umiejętności społecznych (4 godziny). Zgodnie z poleceniami

„Wspieraj Seniora” - ogólnopolski program, w ramach którego

Wojewody Śląskiego dotyczącymi zapobiegania rozprzestrze-

wsparcia udzielono poprzez Centrum Wolontariatu 15 seniorom

niania się choroby zakaźnej COVID-19 w zakresie świadczenia

– łączny koszt zadania 29 823,80 zł. Skontaktowano się telefo-

usług opiekuńczych, SUO i funkcjonowania placówek wsparcia

Dom Pomocy Społecznej św. Anna. Gmina Tychy w 2020 r.

granice kraju, śmierć jednego lub obojga rodziców. Głównym
celem działań podejmowanych przez placówki jest umożliwie-

to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich

nie dziecku powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenie

rodzin, należy do ośrodków typu A, zajmujących się wyłącz-

w rodzinie adopcyjnej, lub zastępczej w możliwie jak najkrót-

nie osobami z diagnozą psychiatryczną. Przeznaczony jest dla

szym czasie.

20 osób, W 2020 r. z usług placówki skorzystały 24 osoby.
W 2020 r. placówki obejmowały opieką 39 wychowanW 2020 r. zakończyła się realizacja projektu „E-aktywni

ków, w tym do: Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”

mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”, finan-

przyjęto dwoje dzieci, skreślono z listy wychowanków siedmioro,

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie

sowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu

do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 przyjęto czworo

epidemii COVID-19”. Projekt realizowany w ramach Programu

rozwój kompetencji cyfrowych. Projekt wpisuje się w Strategię

dzieci, skreślono z listy wychowanków ośmioro. Do Placówki

nicznie z 52 seniorami.

zadanie w okresie sprawozdawczym do dnia 8 czerwca 2020 nie
było realizowane.

W Tychach funkcjonuje także Środowiskowy Dom Samopomocy
„MOZAIKA” (od 1 stycznia 2020 jest to odrębna jednostka). Jest

Rozwoju Miasta Tychy 2020+ w zakresie rozwoju i promo-

Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 przyjęto troje dzieci, skreślono

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środo-

cji

z listy wychowanków sześcioro.

wisku lokalnym. W ramach projektu zakupiono 100 laptopów wraz

Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie „Rodzic

z oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy otrzymało 88 rodzin

w internecie” obejmujące tematykę związaną z umiejętnością

Placówki współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

1 stycznia 2004 r. Na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

zastępczych, w których w okresie realizowania projektu przeby-

nadzorowania aktywności dziecka w sieci, korzystania z narzę-

Sądem Rejonowym, Komendą Miejską Policji, szkołami, przed-

św. Anna oczekuje 8 osób (stan na 31.12.2020).

wało łącznie 128 dzieci. Wartość projektu wyniosła 376 120,00 zł,

dzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach

szkolami, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapeutycznymi

w tym 316 993,94 zł stanowiły środki unijne, a 59 126,06 zł środki

mobilnych. W ramach realizacji projektu przeszkolono 267

i Wychowawczymi, Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym,

budżetu państwa;

osób z czterech tematów związanych z kompetencjami cyfro-

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Leczenia

wymi. Uczestnikami spotkań byli głównie nauczyciele i rodzice

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

ponosiła łącznie odpłatność za pobyt 75 osób umieszczonych
w ww. Domu Pomocy. Osoby te zostały do niego skierowane
na podstawie decyzji wydanych w nowym stanie prawnym, tj. od

Dom Pomocy Społecznej „Dom Hospicyjny” prowadzony przez
Społeczne Stowarzyszenie Hospicyjne im. św. Kaliksta. Gmina

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

na lata 2014-2020,

działań

zapobiegających

wykluczeniu

społecznemu.

Tychy w 2020 r. ponosiła łącznie odpłatność za pobyt 25 osób

„Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” – projekt dotyczący świad-

oraz pracownicy jednostek organizacyjnych miasta. Część kur-

umieszczonych w ww. Domu Pomocy. Na umieszczenie w Domu

czenia specjalistycznych usług opiekuńczych. W okresie od

sów zostało zrealizowanych także dla Klubu Seniora w Tychach,

Pomocy Społecznej „Dom Hospicyjny” oczekuje 9 osób (stan

1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 w projekcie uczestniczyło

dzięki czemu również osoby starsze zwiększyły swoją świa-

W 2020 roku miasto Tychy przekazało do dyspozycji Placówki

138 mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+, w tym 50 osób

domość dotyczącą korzystania z usług publicznych online,

Pieczy Zastępczej „Kwadrat” lokal mieszkalny mieszczący się

przystąpiło do programu po raz pierwszy. W związku z ustawą

bankowości elektronicznej czy też bezpiecznego poruszania

w kamienicy przy ul. Sienkiewicza 49, co umożliwiło ulokowa-

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

się po portalach społecznościowych.

nie wszystkich dzieci przebywających w placówce pod jednym

na 31.12.2020).
Specjalistyczna
Wsparcia

Placówka

Dziennego

Opiekuńczo-Wychowawcza

(Placówka

Wsparcia

Dla

Dzieci

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

i Młodzieży „BAZA”). Placówka funkcjonuje na podsta-

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

wie przepisów Ustawy o Pomocy Społecznej – w oparciu

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. z późniejszymi zmianami) oraz

MIEJSKI SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

adresem (mieszkanie przy ul. Dąbrowskiego 23/1 wróciło do
zasobów lokalowych miasta). Kamienica przy ul. Sienkiewicza
została gruntownie wyremontowana, zmodernizowana i dosto-

o rozdział 3 Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy

poleceniami Wojewody Śląskiego dotyczącymi zapobiegania

W skład miejskiego systemu pieczy zastępczej wchodzą następu-

sowania do potrzeb dzieci. Obecnie, po przeprowadzeniu zmian

Zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 w zakre-

jące jednostki organizacyjne miasta Tychy:

organizacyjnych, w skład Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”

1111 z późn. zm.) i jest przeznaczona dla dzieci w wieku

sie świadczenia usług opiekuńczych, SUO i funkcjonowania

▬

Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,

wchodzą pomieszczenia biurowe przy ul. Budowlanych 59 oraz

7-16 lat z rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu

placówek wsparcia, zadanie było realizowane w ograniczo-

▬

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1,

kamienica, o której mowa powyżej.

funkcji opiekuńczo–wychowawczych. Placówka w 2020 roku

nym zakresie do dnia 8.06.2020. Ogółem uczestnicy projektu

▬

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2.

obejmowała opieką 66 dzieci z 38 środowisk.
Noclegownia Miejska. Noclegownia jest całodobową placówką
dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Tychy, posiadającą

skorzystali z 7457 godzin wsparcia w formie SUO pielęgnacja,
733 godzin wsparcia w zakresie SUO rehabilitacja, 3388 godzin

Podmioty te realizują zadania powiatu wynikające z ustawy

wsparcia w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz

o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej. W swo-

52 osoby korzystały z systemu monitorowania podstawowych

jej działalności kierują się obowiązującymi przepisami prawa

60 miejsc stacjonarnych noclegowych oraz 30 dodatkowych

funkcji życiowych i aktywności z wykorzystaniem opasek tele-

w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz finansach

miejsc sezonowych w postaci łóżek polowych uruchamianych

medycznych. Wsparciem w formie szkolenia objęto dwóch

publicznych i rachunkowości. Placówki zapewniają całodobową

w razie konieczności, przede wszystkim w sezonie zimowym.

faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych. W 2020 roku

opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodziny

W 2020 roku z pomocy Noclegowni Miejskiej w Tychach skorzy-

zrealizowano na rzecz uczestników projektu około 4320 godzin

naturalnej oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby, w szcze-

stało 123 bezdomnych mężczyzn.

pracy socjalnej.

gólności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, społeczne
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W związku z panującą w 2020 r. pandemią SARS-CoV-2
wszystkie placówki działały w reżimie sanitarnym, zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami GIS oraz Ministerstwa Zdrowia.

INFOGRAFIKA 56

OPIEKA ZDROWOTNA

DANE DOTYCZĄCE ORZECZNICTWA W 2020 ROKU

Zadania

służące

bieżącemu

i

nieprzerwanemu

zaspoka-

Wdrożono w nich zasady, procedury i działania dotyczące

janiu

m.in. ograniczenia kontaktów wychowanków z osobami

realizuje w Tychach Spółka Megrez poprzez udzielanie świad-

spoza placówki do niezbędnych. Wprowadzono zasady postę-

czeń zdrowotnych:

powania podczas przyjęcia dziecka do placówki, a także

▬

powrotu z ucieczki. Zastosowano wnikliwą obserwację

potrzeb

w

zakresie

ochrony

zdrowia

w ramach stacjonarnych i całodobowych
świadczeń szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu

wychowanków, a także kontrolę stanu zdrowia pracowników placówki, monitorowano sytuację dzieci będących poza

zbiorowych

Specjalistycznym w Tychach przy ul. Edukacji 102,
▬

w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

placówkami, przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

Wychowawczych, a także w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-

oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Wychowawczych. Cotygodniowo raportowano do MOPS-u,

w Przychodniach Specjalistycznych Megrez

ile osób przebywa na kwarantannie oraz w izolacji. W związku

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

z wprowadzeniem nauki zdalnej dla wychowanków do każdej
placówki przekazano po 6 laptopów, łącznie 18 sztuk (zakup
był finansowany ze środków UE).

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TYCHACH

a także poprzez:
▬

promocję zdrowia,

▬

realizację zadań dydaktycznych i badawczych

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH
W CZASIE PANDEMII COVID-19
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, stanowiący
przedsiębiorstwo Megrez Sp. z o.o., w marcu 2020 roku został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny, a następnie w szpital
II i III stopnia zabezpieczenia. W 2020 r., w okresie od 20 marca do
31 grudnia, w szpitalu leczonych było 2674 pacjentów z COVID-19.
W tym czasie wykonano też 18 025 testów w kierunku wykrycia
SARS-CoV-2. Ponadto decyzją Ministra Zdrowia szpital został
wyznaczony jako tzw. szpital węzłowy w Narodowym Programie
Szczepień przeciwko COVID-19. Realizacja Programu rozpoczęła się
w ostatnich dnia grudnia – do końca 2020 r. zaszczepiono 79 osób.
INFOGRAFIKA 57

SZPITAL W CZASIE PANDEMII

w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych
technologii medycznych oraz metod leczenia,

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

▬

prowadzenie działalności handlowej

w Tychach realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rzą-

lub usługowej w zakresie związanym

dowej określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

▬

nych w zakresie orzekania o:

uczestniczenie w przygotowaniu osób do
wykonywania zawodu medycznego i kształceniu
osób wykonujących ten zawód,

▬
▬

niepełnosprawności - w stosunku do dzieci,

▬

współdziałanie z pozostałymi podmiotami

które nie ukończyły 16 roku życia,

leczniczymi, a także innymi instytucjami

stopniu niepełnosprawności - w stosunku

działającymi w ochronie zdrowia.

do osób powyżej 16 roku życia,
▬

wskazaniach do ulg i uprawnień - dla osób

W 2020 roku, przed przekształceniem Wojewódzkiego Szpitala

posiadających orzeczenie o inwalidztwie,

Specjalistycznego w placówkę jednoimienną, hospitalizowa-

niezdolności do pracy lub niezdolności

nych było 3950 pacjentów, z czego 2240 stanowili tyszanie.

do samodzielnej egzystencji.

Przekształcenie szpitala w placówkę jednoimienną było czynnikiem, który wpłynął na zwiększenie rotacji wśród pracowników
medycznych. W trudnej sytuacji spadku zatrudnienia i wzrostu
absencji pracowników realizacja zadań zwalczania i przeciwdziałania epidemii SARS-CoV-2 była możliwa dzięki szczególnemu
wysiłkowi i zaangażowaniu całego zatrudnionego personelu.
Za działalność na rzecz zwalczania zagrożeń podczas pandemii
COVID-19 23 pracowników, w tym: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i pracowników administracyjnych szpitala
otrzymało Złote Krzyże Zasługi, państwowe oznaczenie, nadawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Honorowe
odznaczenie „Za usługi dla ochrony zdrowie” przyznał 22 pracownikom Megrez Sp. z o.o. również Minister Zdrowia, doceniając
tym samym ich wkład w walkę z pandemią.
W tym trudnym okresie zapewnienie odpowiednich warunków
pracy na stanowiskach medycznych, technicznych i administracyjnych było dużym wyzwaniem. Szpital dokładał starań, aby
jak najlepiej dostosować infrastrukturę, wyposażenie i procedury do warunków epidemii, zapewniając swoim pracownikom
ochronę zdrowia i bezpieczne warunki pracy. Wprowadzono
wewnętrzne rozwiązania w zakresie dodatkowego wynagradzania pracowników, a we współpracy ze Śląskim Oddziałem
Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomiono wypłatę dodatkowych środków finansowych dla pracowników medycznych,
udzielających świadczeń pacjentom zakażonym SARS-CoV-2.
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DOSTOSOWANIE SZPITALA DO LECZENIA COVID-19

i Intensywnej Terapii. Zakres inwestycji obejmuje:

POZOSTAŁE INWESTYCJE REALIZOWANE W 2020 ROKU

˗ modernizację istniejącego układu wentylacyjnoW 2020 roku podjęto intensywne działania inwestycyjne w celu

klimatyzacyjnego na Bloku Operacyjnym wraz

dostosowania Szpitala do spełnienia funkcji szpitala leczącego

z wymianą agregatu wody lodowej i układu AKPiA,
˗ modernizację istniejącego układu wentylacyjno-

pacjentów z rozpoznanym COVID-19. Inwestycje te obejmują głów-

klimatyzacyjnego na Oddziale Anestezjologii

nie dwa zadania:
▬

i Intensywnej Terapii z wszystkimi podzespołami

przebudowę ośmiu sal chorych na izolatki w budynku

wentylacyjno-klimatyzacyjnymi.

Bloku Łóżkowego oraz przebudowę pomieszczeń
na potrzeby szatni dla personelu z zapleczem
higieniczno-sanitarnym w budynku Zakładu
Diagnostyki Obrazowej oraz Bloku Łóżkowego,
▬

przebudowę pomieszczeń na potrzeby szatni
dla personelu, z zapleczem higienicznosanitarnym w budynku byłej pralni.

Część inwestycji podwyższających standardy leczenia i bezpie-

W 2020 r. udało się także pozyskać środki unijne na projekt:
„Razem powstrzymamy koronawirusa”. Wartość projektu to:
2 913 500,00 zł, w tym dofinansowanie UE: 2 472 225,00 zł.

rozpoczęła się jeszcze w 2019 roku, inne: mające na celu zapo-

▬

aparat ultrasonograficzny Mindray TE7,

bieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 realizowano

▬

47 kardiomonitorów wysokiej klasy wraz z akcesoriami,

w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na ten cel. W 2020 r.

▬

defibrylator ze stymulacją zewnętrzną,

spółka trzykrotnie otrzymała wsparcie w postaci dotacji celowych

▬

pompy infuzyjne,

od Gminy Miasta Tychy o łącznej wartości 5 272 385,00 zł. Dwie

▬

sztuczną nerkę,

dotacje przekazało również Ministerstwa Zdrowia:

▬

analizator parametrów krytycznych,

1 432 665,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego

▬

9 respiratorów stacjonarnych wysokiej klasy,

pn. „Modernizacja infrastruktury dostarczania tlenu

▬

inkubator transportowy Atom IncuArch
z respiratorem noworodkowym,

medycznego w szpitalach jednoimiennych”, dzięki

▬

której 100% łóżek w szpitalu posiada dostęp do tlenu

▬

40 kompletów łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych,

medycznego. Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie

▬

defibrylator Lifepack 15 z wyposażeniem,

dodatkowego zbiornika tlenu ciekłego wraz z niezbędną

▬

urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS,

armaturą w Budynku Tlenowni, rurociągu tranzytowego

▬

3 łóżka do intensywnej terapii pacjentów,

pomiędzy Budynkiem Tlenowni i Budynkiem Głównym

▬

aparaty RTG z ramieniem C,

oraz Budynkiem Głównym i Budynkiem Zakaźnym,

▬

3 urządzenia do plazmowego oczyszczania powietrza,

wewnętrznych instalacji rurociągowych w obrębie

▬

2 aparaty do znieczulenia Fabius,

wybranych oddziałów szpitalnych. W sumie powstało

▬

kompletny tor artroskopowy,

161 punktów poboru tlenu na 7 oddziałach;

▬

myjnie dezynfektory Getinge,

1 762 810,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania

▬

sterylizatory parowe Getinge,

COVID 19 na inwestycję pn. „Modernizacja wentylacji

▬

respirator transportowy wysokiej klasy,

i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku

▬

4 aparaty do tlenoterapii dla pacjentów z COVID-19,

z COVID-19”. Ze względu na podwyższone wymagania

▬

bronchofiberoskop na Oddział

dotyczące czystości mikrobiologicznej i pyłkowej

i zamontowano wyposażenie technologiczno-

Położniczego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

medyczne; wykonano nowe posadzki i okładziny

z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej - ETAP
I remontu i przebudowy IV piętra. Obecnie to w pełni

ścian, pomalowano wszystkie pomieszczenia.
2. Wymiana kanałów wentylacyjnych wraz z robotami

funkcjonalne, nowoczesne i komfortowe przestrzenie

odtworzeniowymi branży budowlanej i instalacyjnej

zapewniające najwyższy standard leczenia. Wartość

w budynku Bloku Łóżkowego to inwestycja zwiększająca

inwestycji – 14 329 500,00 zł. Kolejne etapy przedsięwzięcia

bezpieczeństwo i funkcjonalność szpitala. W ramach

są w trakcie realizacji. Zakres wykonanych prac:

prac odtworzono wentylację z zastosowaniem kanałów

▬

do ratowania życia i zdrowia ludzkiego o wartości prawie 6 mln zł:
samochód specjalistyczny (ambulans),

i klimatyzację; wymieniono piony kanalizacyjne

technicznym Oddziału Neonatologicznego oraz odcinka

cji i darowizn udało się zakupić wysokiej klasy sprzęt medyczny
▬

▬

1. Zakończono remont i przebudowę wraz z wyposażeniem

Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez spółkę m.in. z dota-

czeństwa pacjentów oraz komfort pracy pracowników szpitala

wod.-kan. i c.o., instalacje gazów medycznych,
teletechniczną, elektryczną, wentylację mechaniczną

Oddział Neonatologiczny - przebudowano

stalowych, wykonano obudowy szachtów z zachowaniem

i wyremontowano: pokoje przeznaczone dla

wymogów przeciwpożarowych wraz z wykończeniem

noworodków, w tym intensywnej terapii noworodka,

ścian. Ponadto odtworzono instalacje sanitarne,

część administracyjno-socjalną; dostosowano

elektryczne oraz gazów medycznych. Kompleksowa

oddział do przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

wymiana kanałów wentylacyjnych obejmuje wszystkie

zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową,
w tym przeciwpożarową; wykonano nową instalację:
wod.-kan. i c.o., gazów medycznych, teletechniczną,
elektryczną, wentylację mechaniczną i klimatyzację;

▬

kondygnacje budynku Bloku Łóżkowego. Wartość inwestycji
– 6 025 929,35 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
3. W 2020 r. rozpoczęła się realizacja inwestycji
dofinansowanej ze środków UE pn. „Termomodernizacja

wymieniono piony kanalizacyjne i zamontowano

wraz z poprawą efektywności energetycznej

wyposażenie technologiczno-medyczne.

budynku Bloku Łóżkowego i Bloku Leczniczego

Odcinek położniczy Oddziału Ginekologiczno-

podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach”.

Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Projekt poprawi efektywność energetyczną

- przebudowano i wyremontowano: pokoje dla matek

szpitala, ograniczy straty energii, obniży koszty

z dziećmi, wyposażając je w pełny węzeł sanitarny oraz

ogrzewania i koszty energii elektrycznej, jak

stanowiska do mycia i pielęgnacji noworodków, część

również zredukuje emisję zanieczyszczeń do

administracyjno-socjalną z wprowadzeniem pełnego

atmosfery. Termomodernizacja obejmuje docieplenie

węzła sanitarnego w pokoju lekarzy; dostosowano

ścian, stropodachu i dachu, wymianę stolarki

oddział do przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

okiennej i drzwiowej. W ramach inwestycji zostaną

zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową,

zamontowane dwie instalacje OZE o mocy 19,72 kWp

w tym przeciwpożarową, wykonano nowe instalacje

każda. Wartość całej inwestycji to 10 324 697,00 zł.

Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

powietrza w salach Bloku Operacyjnego oraz
na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz
sprawne usuwanie zanieczyszczeń gazowych, konieczne
było zaprojektowanie i wykonanie sprawnego
technicznie układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.
Dzięki modernizacji tych układów poprawi się
komfort pacjentów z COVID-19 oraz personelu
medycznego na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej
Terapii oraz na Bloku Operacyjnym. Modernizacja
szpitala pozwoli uzyskać 100% zabezpieczenia
układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego na Bloku
Operacyjnym oraz na salach Oddziału Anestezjologii
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ŻŁOBEK MIEJSKI

Przeciętny miesięczny koszt związany z pobytem dziecka

Żłobek Miejski jest samodzielną jednostką gminy, nieposiadającą
osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka
budżetowa miasta Tychy. Jego zadaniem jest sprawowanie opieki
nad zdrowymi dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku,
gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym – 4 rok życia. W ramach opieki realizowane są
funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.
Żłobek dysponuje 150 miejscami, a opieka realizowana jest
w siedmiu grupach wiekowych. Takie zróżnicowanie umożliwia
właściwą opiekę oraz organizowanie dzieciom zajęć odpowiednich do ich wieku. W 2020 roku do placówki uczęszczało 223
dzieci, z których najmłodsze miało 12 miesięcy, a najstarsze 3 lata
i 8 miesięcy. Rotacja śródroczna wynikała z przejścia 3-latków
do przedszkoli oraz pojedynczych rezygnacji z innych 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 sierpnia
oraz w pozostałych miesiącach w roku, w miarę występowania
wolnych miejsc. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku wnoszona
przez rodziców/opiekunów prawnych w 2020 roku obejmowała:
▬

miesięczną opłatę stałą w wysokości 220 zł

(83,86%) ponosiło miasto.
W okresie pandemii, w terminach narzuconych Rozporządzeniem
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Poleceniem
Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku Żłobek Miejski nie

REALIZACJA BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO

prowadził działalności usługowej w zakresie opieki nad dziećmi,

Budżet Obywatelski w Tychach działa od 2014 roku. Zasady

co skutkowało zwolnieniem rodziców/opiekunów ze wszyst-

VI edycji zostały określone w Uchwale Rady Miasta Tychy

kich opłat. Powyższa sytuacja spowodowała spadek realizacji

Nr III/43/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu

planu finansowego w zakresie wpływu z usług do poziomu ok.

przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy wraz

70%. Funkcjonowanie żłobka w okresie pandemii wymusiło

z późn. zm. Szczegóły procedury BO na 2020 regulowane były

wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w przyjmowaniu dzieci

zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy:

oraz modyfikacje w zakresie korzystania z wyposażenia sal

▬

Zarządzeniem Nr 0050/22/19 Prezydenta Miasta

m.in.: likwidację wykładzin i dywanów, zwiększenie częstotliwości

Tychy z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji

prania pościeli, czyszczenia zabawek i pomocy dydaktycznych oraz

Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy;

pozostałych pomieszczeń: szatni, korytarzy, wózkowni itp. Rodzice

▬

Zarządzeniem Nr 0050/291/19 Prezydenta Miasta

i opiekunowie zostali zobowiązani do dostosowania się do nowych

Tychy z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Regulaminu

zasad obowiązujących przy codziennym oddawaniu dzieci, wśród

określającego zasady głosowania na projekty

których znalazły się: zachowanie dystansu społecznego, koniecz-

w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

ność noszenia maseczek, odkażanie rąk, mierzenie dzieciom
temperatury oraz codzienne podpisywanie oświadczeń o stanie
zdrowia dziecka i braku kontaktów z osobami zakażonymi koronacodziennej, dokładnej dezynfekcji wszystkich pomieszczeń żłobka,

dzienną opłatę za wyżywienie w wysokości
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wyznaczone zostały również ścisłe godziny przyjmowania i odbie-

6,50 zł - tzw. stawka żywieniowa,
▬

z czego 220 zł (16,14%) ponosili rodzice/opiekunowie, a 1142,75 zł

wirusem lub nałożeniu kwarantanny. Ze względu na konieczność

za pobyt w wymiarze do 10 godzin dziennie,
▬

OBYWATELSKIE TYCHY

w żłobku w 2020 r. (bez kosztów żywienia) wyniósł 1362,75 zł,

opłatę dodatkową w wysokości 30 zł za każdą godzinę
pobytu dziecka ponad wymiar 10 godzin dziennie.

rania dzieci. Ponadto dyrekcja placówki stale współpracowała

VI EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W LICZBACH

z tyskim Sanepidem w zakresie podejmowania decyzji o nakładaniu kwarantanny na pracowników, dzieci i ich rodziny.

Tab. Wsparcie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych na terenie miasta Tychy w 2020 roku

Nazwa programu

Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku niepublicznym
lub klubie dziecięcym na terenie miasta Tychy

Nazwa uchwały, na podstawie której realizowany jest program

Uchwała Nr XIII/251/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wysokościi zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Tychy

Liczba nowych żłobków niepublicznych wpisanych do Rejestru
Żłobków w 2020 r.

3, w tym: jedna z placówek rozpoczęła działalność w 2020 r., dwie zaczęły funkcjonowa
od 1 stycznia 2021 roku

Liczba żłobków niepublicznych wpisanych do rejestru
(stan na 31 grudnia 2020 r.)

23

Liczba placówek, które skorzystały z dotacji

21, w tym:
▬ 18 otrzymywało dotację przez cały rok,
▬ 2 – zgodnie z wnioskiem – od marca i od czerwca 2020,
▬ 1 – w związku z wykreśleniem jednego z podmiotów z Rejestru Żłobków – dotacja była
wypłacana do lipca 2020 r.

Wysokość miesięcznej dotacji na każde dziecko objęte opieką,
którego rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują w Tychach

400 zł

Liczba dzieci objętych dotacją

662 – maksymalna liczba dzieci, zgodnie z zawartymi umowami (jeden żłobek korzystał
z dotacji tylko od stycznia do lipca 2020 r.)

Całkowita kwota dotacji wypłaconej prywatnym placówkom w 2020 r.

2 787 352,45 zł

Liczba żłobków, które podlegały kontroli

21
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Tab. Zadania wybrane do realizacji i zrealizowane w 2020 roku
KWOTA
WYDZIELONA
W BUDŻECIE

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

MIEJSCE REALIZACJI

KWOTA
WYDZIELONA
W BUDŻECIE

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

MIEJSCE REALIZACJI

LP.

TYTUŁ PROJEKTU

24.

Remont chodnika przy ul. Wieczorka

80 000 zł

MZUiM

Stare Tychy

25.

Starotyski Festyn

29 000 zł

MCK

Stare Tychy

26.

Ruch to zdrowie

13 600 zł

MOSiR

Stare Tychy

27.

Remont chodnika przy ul. Poziomkowej
(od Klasztoru) do posesji nr 12 (piekarnia)

51 800 zł

MZUiM

Paprocany, Osiedla P, O1,
T1, W (część wschodnia)

28.

Budowa chodnika przy ul. Prostej
od skrzyżowania z ul. Paprocańską
do skrzyżowania z ul. Sikorskiego

90 000 zł

MZUiM

Paprocany, Osiedla P, O1,
T1, W (część wschodnia)

29.

Remont chodnika przy ul. Hutniczej
i ul. Wieniawskiego

57 100 zł

MZUiM

Paprocany, Osiedla P, O1,
T1, W (część wschodnia)

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

30.

Nasadzenia przy ul. Prostej i ul. Junaków

18 500 zł

TZUK

Paprocany, Osiedla P, O1,
T1, W (część wschodnia)

MCK

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

31.

Aktywne A – cykliczne warsztaty
dla mieszkańców osiedla A

31 643 zł

MCK

Osiedle A

20 000 zł

TZUK

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

32.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami:
Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33

196 840 zł

MZBM

Osiedle B

Mikołajki na Wartogłowcu

13 525 zł

MCK

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

33.

Piknik rodzinny na os. B

20 000 zł

MCK

Osiedle B

11.

W oczekiwaniu na autobus – montaż ławki
na przystanku przy ul. Cmentarnej

3000 zł

MZUiM

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

34.

Kocie oczka - montaż oznakowania świetlnego
przy progach zwalniających na Balbinie

20 000 zł

MZUiM

Balbina

12.

Festyn rodzinny na Wartogłowcu

21 000 zł

MCK

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

35.

Remont parkingu przy ul. Dąbrowskiego 85

253 327 zł

MZUiM

Osiedle D, G

36.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68

82 974 zł

MZBM

Osiedle E

37.

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Edukacji 26-42

70 000 zł

MZBM

Osiedle E

38.

Gdy kochasz sport – festyny na os. E

40 600 zł

MCK

Osiedle E

39.

Remont parkingu oraz drogi przeciwpożarowej
przy ul. Wyszyńskiego 22-28

162 356 zł

MZBM

Osiedle F, Zawiść

40.

Rodzinny festyn na terenie SP nr 18
przy ul. Fitelberga 8

12 000 zł

MCK

Osiedle F, Zawiść

41.

Spotkania integracyjne dla tyskich seniorów

9000 zł

MCK

Osiedle F, Zawiść

42.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Legionów Polskich 15-19

174 000 zł

RII

K, L, Cztery Pory Roku

43.

Imprezy integracyjne dla mieszkańców
osiedla K, L, Cztery Pory Roku

25 000 zł

MCK

K, L, Cztery Pory Roku

44.

Rajd rowerowy

7500 zł

MOSiR

K, L, Cztery Pory Roku

45.

Remont chodnika wzdłuż al. Jana Pawła II
od ronda Polonia do ronda Cassino

199 500 zł

MZUiM

Osiedle M, U

46.

Remont chodników przy ul. Nałkowskiej

235 474 zł

MZUiM

Osiedle N, O

47.

Remont parkingu przy ul. Reymonta 25-42

168 910 zł

MZUiM

Osiedle R

LP.

TYTUŁ PROJEKTU

1.

Zagospodarowanie terenu MCK
Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94

34 500 zł

MZBM

Wilkowyje

2.

Frajda kulturalna – półkolonie
dla dzieci w Wilkowyjach

45 000 zł

MCK

Wilkowyje

3.

Aktywność to dla nas ważne –
zajęcia promujące zdrowy styl życia

12 800 zł

MOSiR

Wilkowyje

4.

Festyn Pożegnanie Wakacji
w Wilkowyjach

18 000 zł

MCK

Wilkowyje

5.

Zakup i montaż wiat przystankowych na Mąkołowcu

50 000 zł

MZUiM

Mąkołowiec, Koźlina

6.

Festyn na Mąkołowcu

20 000 zł

MCK

Mąkołowiec, Koźlina

7.

Budowa siłowni plenerowej na skwerze Tulipanów

148 500 zł

RII

8.

Kino letnie w Czułowie

12 000 zł

9.

Nasadzenia na rondzie przy ulicach
Goździków i Skotnica

10.

13.

Montaż lustra drogowego przy ul. Czarnej 42-62

5000 zł

MZUiM

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

14.

Dzień Seniora na Wartogłowcu

6000 zł

MCK

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

15.

W oczekiwaniu na autobus – montaż ławki
na przystanku przy ul. Goździków

MZUiM

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

3000 zł

16.

Renowacja krzyża przy ul. Oświęcimskiej

68 000 zł

RWR

Jaroszowice, Urbanowice,
Wygorzele

17.

Doposażenie pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8

40 000 zł

MZBM

Jaroszowice, Urbanowice,
Wygorzele

18.

Kino plenerowe na JUW-e

18 000 zł

MCK

Jaroszowice, Urbanowice,
Wygorzele

19.

Remont chodników przy ul. Cielmickiej

124 818 zł

MZUiM

Cielmice, Osiedle Ogrodnik

20.

Remont parkingu przy ul. Borowej 84

100 000 zł

MZUiM

Glinka, Suble

21.

Hamaki miejskie w Parku Suble

47 600 zł

TZUK

Glinka, Suble

22.

Budowa parkingu i chodnika
przy ul. Jaśkowickiej 19-21

120 000 zł

MZUiM

Żwaków

23.

Warsztaty aktywnego seniora na Żwakowie

9046 zł

MCK

Żwaków
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Zadania niezrealizowane ze względu na czynniki niezależne od realizatora, a których realizacja rozpoczęła się w 2020 r., będą konKWOTA
WYDZIELONA
W BUDŻECIE

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA
MZUiM

tynuowane w 2021 roku. Środki finansowe zostały przeniesione do Wieloletniego Planu Finansowego.

LP.

TYTUŁ PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI

48.

Remont nawierzchni parkingu
przy ul. Wieniawskiego i ul. Witosa

100 000 zł

49.

Ekran ekologiczny - nasadzenia zieleni na os. Z, Z1

45 000 zł

TZUK

Osiedle Z, Z1

LP.

TYTUŁ PROJEKTU

50.

Budowa i remont chodników
przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany

142 635 zł

MZUiM

Osiedle Z, Z1

1.

51.

Aktywna Strefa Sportowa na terenie SP nr 35
przy ul. Piłsudskiego 35 budowa bieżni, skoczni,
strefy street workout

330 396 zł

RWR

Szkoła Podstawowa nr 35

52.

Zakup i montaż trybun przy boisku
przy ul. Andersa 22

80 000 zł

MOSiR

Zespół boisk piłkarskich

53.

Budowa placu zabaw na terenie
Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja 5

313 000 zł

RWR

Przedszkole nr 17

54.

Młode talenty - organizacja wojewódzkiego
konkursu artystycznego

13 000 zł

II LO

II Liceum Ogólnokształcące

55.

„Pszczoły głosu nie mają , dzieci pomagają”
- cykl warsztatów dla dzieci

11 000 zł

MCO

Szkoły Podstawowe

Osiedle T,
W (część zachodnia)

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, w ramach VI
edycji BO nie zostały zrealizowane następujące zadania:

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

MIEJSCE REALIZACJI

Spotkania integracyjne dla seniorów

21 000 zł

MCK

Mąkołowiec, Koźlina

2.

Dzień Dziecka na Czułowie

16 000 zł

MCK

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

3.

Półkolonie letnie na Wartogłowcu

36 000 zł

ZSP nr 3

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

4.

Dzień Dziecka na Wartogłowcu

15 000 zł

MCK

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

36 000 zł

MCK

Jaroszowice, Urbanowice,
Wygorzele

Z wodą za pan brat - nauka pływania
dla dzieci niepełnosprawnych

5000 zł

MOSiR

Stare Tychy

7.

Starotyski Dzień Dziecka

12 384 zł

MCK

Stare Tychy

8.

Zajęcia samoobrony dla kobiet

7000 zł

PSM

Stare Tychy

9.

Starotyski Dzień Seniora

7000 zł

MCK

Stare Tychy

10.

Dzień Dziecka na os. A

10 000 zł

MCK

Osiedle A

11.

Dzień Seniora na os. A

6000 zł

MCK

Osiedle A

12.

Półkolonie na Balbinie

63 700 zł

MCK

Balbina
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Budowa wiat śmietnikowych
przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a
oraz pl. św. Anny 1-3d

120 000 zł

MZBM

Osiedle A

2.

Budowa wiat śmietnikowych
przy al. Niepodległości, ul. Cyganerii, ul. Ciasnej

216 972 zł

MZBM

Osiedle C

3.

Atletyka dla każdego - zagospodarowanie
terenu przy I LO przy ul. Korczaka 6

434 000 zł

RWR

I Liceum Ogólnokształcące

MŁODZIEŻOWY BUDŻET
OBYWATELSKI

WOLONTARIAT

Młodzieżowy Budżet Obywatelski działa w Tychach od 2018 roku.

miasta Tychy w zakresie wolontariatu oraz działań edukacyj-

To wydzielona część środków finansowych budżetu miasta
Tychy, o wydatkowaniu której w sposób wiążący decyduje

w sprawie Regulaminu określającego zasady konkursu dla tyskich

KWOTA
WYDZIELONA
W BUDŻECIE

1.
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MIEJSCE REALIZACJI

Nr 0050/225/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 lipca 2020 r.

TYTUŁ PROJEKTU

6.

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

sowanie. Program w 2020 roku wprowadzono Zarządzeniem

LP.

Półkolonie letnie na JUW-e

KWOTA
WYDZIELONA
W BUDŻECIE

młodzież publicznych szkół ponadpodstawowych poprzez gło-

Tab. Zadania niezrealizowane z powodu COVID-19

5.

Tab. Zadania rozpoczęte w 2020 r., które będą kontynuowane w 2021 roku

publicznych szkół ponadpodstawowych pn. „Młodzieżowy
Budżet Obywatelski”. Kwota wydzielona z budżetu miasta Tychy
na rok 2020 wynosiła 90 tysięcy złotych i została podzielona
w równych częściach pomiędzy 9 szkół ponadpodstawowych.
W ramach tyskiego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
w 2020 roku zrealizowano 9 projektów. Z inicjatywy młodzieży
powstały m.in. miejsca relaksu i wypoczynku, zakupiono sprzęty

W 2020 r., w drodze konkursu na wspieranie realizacji zadań
nych, powołano Tyskie Centrum Wolontariatu. Zadanie było
realizowane przez fundację Internationaler Bund Polska. Tyskie
Centrum Wolontariatu podpisało porozumienia z 10 podmiotami, które przygotowały oferty pracy dla wolontariuszy oraz
zarejestrowało 81 kandydatów na wolontariuszy, z czego 65
osób podpisało porozumienia wolontariackie z organizacjami
i instytucjami. Dodatkowo na stronie razemtychy.pl została
uruchomiona zakładka poświęcona Centrum Wolontariatu.
Platforma powstała w celu ułatwienia wymiany informacji dotyczących wolontariatu na terenie miasta. W 2020 roku,
w związku z sytuacją stanu epidemii miasto uruchomiło także
akcję „Zostań wolontariuszem”, w ramach której zgłosiło się do
pomocy ponad 100 chętnych osób. Zostało zawartych 24 umów
z indywidualnymi osobami oraz jedna z Chorągwią Śląską ZHP.

sportowe, a także urządzenia usprawniające pracę radiowęzła,
ponadto doposażono laboratorium szkolne i zakupiono rzutnik
oraz ekran do projekcji filmów w szkolnym klubie filmowym.
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NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

PORADY PRAWNE UDZIELONE W 2020 ROKU

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Tychach funkcjonują od
2016 roku zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej

W 2020 roku z powodu pandemii działania mające na celu

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz

aktywizację zawodową osób bezrobotnych napotkały kilka

edukacji prawnej. Zadanie to zostało zlecone miastu do realizacji

problemów. Najważniejszym z nich była reakcja pracodaw-

jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W Tychach w 2020

ców na dynamicznie zmieniającą się sytuację, co przełożyło

roku działało 5 punktów darmowej pomocy, w tym 3 punkty nieod-

INFOGRAFIKA 62

DANE STATYSTYCZNE POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY

się przede wszystkim na spadek liczby składanych ofert pracy.

płatnej pomocy prawnej i 2 punkty poradnictwa obywatelskiego.
W 2020 roku zostały udzielone w sumie 1604 porady.

Pracodawcy również w mniejszym stopniu zainteresowani

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym

miejsc pracy.

byli korzystaniem ze wsparcia urzędu przy tworzeniu nowych

z COVID-19 od marca 2020 roku wszystkie punkty nieodpłatnej

Sytuacja ta miała niewątpliwy wpływ na wzrost bezrobocia o 1

pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

punkt procentowy w skali całego roku, jednak zauważyć można,

działały tylko w formie zdalnej, tj. porady prawne udzielane

że od lipca 2020 r. stopa bezrobocia utrzymuje się na sta-

były za pomocą środków porozumiewania się na odległość

łym poziomie.

(telefon, mail). Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowanie punktów można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji

DANE STATYSTYCZNE

Publicznej pod adresem:
https://bip.umtychy.pl/ nieodplatna-pomoc-prawna.

Liczba osób bezrobotnych w Tychach według stanu na ostatni dzień poszczególnych miesięcy w latach 2019-2020
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PORADY OBYWATELSKIE UDZIELONE W 2020 ROKU

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019

1730

1755

1691

1712

1653

1519

1458

1416

1314

1270

1203

1245

2020

1257

1277

1371

1572

1787

1818

1845

1841

1870

1866

1857

1903

Stopa bezrobocia w Tychach w poszczególnych miesiącach w latach 2019-2020 (wartości w %)

*PODMIOTY PROWADZĄCE PUNKTY
DARMOWEJ POMOCY

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019

2,7

2,8

2,7

2,7

2,6

2,4

2,3

2,3

2,1

2,0

1,9

2,0

2020

2,0

2,0

2,2

2,5

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0
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DANE STATYSTYCZNE POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY
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Najczęstsze powody wyrejestrowania z ewidencji osób
bezrobotnych w PUP – dotyczy mieszkańcy Tychów:
▬

38

7

co stanowi 72,1% ogółu wyrejestrowanych,

Prace interwencyjne

39

16

153

90

Roboty publiczne

3

0

6,9% ogółu wyrejestrowanych,

Prace społecznie użyteczne

7

11

dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego

Program Aktywizacja i Integracja

10

0

niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy
- 175 osób (w tym: 75 kobiet), co stanowi

- 138 osób (w tym 92 kobiety), co stanowi
▬

Staże

5,4% ogółu wyrejestrowanych,

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

88

100

odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia

Refundacja wyposażenia stanowiska pracy

76

56

propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
- 33 osoby (w tym: 14 kobiet),
co stanowi 1,3% ogółu wyrejestrowanych,
▬

liczba osób
w 2020 r.

Szkolenia i studia podyplomowe

– 155 osób (w tym: 81 kobiet),

▬

liczba osób
w 2019 r.

podjęcie pracy – 1835 osób (w tym: 962 kobiety),
w tym refundowane miejsca pracy

▬

Program

nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego
- 38 osób (w tym: 21 kobiet), co stanowi
1,5% ogółu wyrejestrowanych.

Liczba zgłoszonych miejsc pracy
W roku 2020 do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach wpłynęło
8999 ofert na wolne stanowiska pracy – to mniej o 1184 oferty
niż w roku 2019, w którym było ich 10 183.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH
W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW
DOTYCZĄCYCH PROMOCJI ZATRUDNIENIA

Dofinansowanie do zatrudnionego
bezrobotnego 50+

16

7

Bony zatrudnieniowe

21

15

SUMA

451

302

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Limit środków na kształcenie ustawiczne pracowników i praco-

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 31.12.2020 r.
Rodzaj wpływów

5190 zł

82 950 zł

Cel główny Programu to zapewnienie osobom z zaburzeniami

wpływy odprowadzone do
wojewody

5310 zł

82 950 zł

zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do

10 500 zł

165 900 zł

Razem:
Ogółem:

Liczba
wydanych
decyzji

▬

Fundusz Pracy - 1 132 908,24 zł,

▬

Program „Aktywizacja osób bezrobotnych

▬

ków z KFS skorzystało 500 pracowników i pracodawców.
8517

uchylone do
uchylone
ponownego z jednoczesnym
rozpatrzenia
orzeczeniem

14

większości dla obywateli Ukrainy.

1

stwierdzone
uchybienie
terminu do
wniesienia
odwołania

1

4

liczba osób objętych wsparciem (pośrednictwo pracy)

49

liczba podjętych działań

7

liczba pracodawców, do których skierowano współpracę

5

liczba szkoleń/warsztatów

0

liczba działań promujących zatrudnienie

na bieżąco

liczba osób objętych wsparciem (poradnictwo zawodowe)

0

liczba porad zawodowych

0

liczba osób z zaburzeniami psychicznymi podejmujących
zatrudnienie

10

Wydano 116 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

▬

utrzymane
w mocy

Zarejestrowano 5196 oświadczeń o powierzeniu

Wydano 437 informacji starosty na temat możliwości

w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym

zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu

Urzędzie Pracy w Tychach” współfinansowany ze

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

środków EFS w ramach Regionalnego Programu

obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców

Operacyjnego (RPO) - 1 379 704,04 zł,

określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy

Program „Aktywizacja osób młodych pozostających

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

bez pracy w mieście Tychy i powiecie bieruńsko-

i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych

lędzińskim” współfinansowany ze środków EFS

jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER) – 2 012 874,95 zł.

Liczba odwołań

w tym

▬

szczegółowym jest aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami

DECYZJE I ODWOŁANIA W 2020 ROKU

finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ze środ-

Limit środków na finansowanie programów dotyczących pro-

życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Natomiast celem

Realizacja Programu w 2020 roku:

20

▬

psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki

psychicznymi.

176 400 zł

dawcy wyniósł w 2020 r. 1 613 300,00 zł. Z kształcenia zawodowego

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO DO ROKU 2022

dochody odprowadzone
do UM Tychy

pracy cudzoziemcowi, z czego w przeważającej
mocji zatrudnienia w 2020 r.: 4 525 487,23 zł, w tym:

z tytułu oświadczeń
o powierzeniu
wykonywania pracy

z tytułu zezwoleń
na pracę sezonową

PROGRAMY
MIEJSKIE / POWIATOWE REALIZOWANE
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W TYCHACH W 2020 ROKU

W początkowym okresie pandemii zauważyć można było spadek
liczby rejestrowanych oświadczeń, co wynikało głównie z nie-

W 2020 r. w związku z pandemią zaktywizowano mniej osób

pewnej sytuacji na rynku pracy oraz utrudnień dotyczących

w ramach dostępnych środków na finansowanie programów doty-

przekraczania granic. Ponadto ułatwienia wynikające z wpro-

czących promocji zatrudnienia niż w 2019 roku:

wadzonych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-

Zakres wydawanych decyzji:
▬

uznanie za osobę bezrobotną,

▬

odmowa przyznania prawa do zasiłku,

▬

przyznanie prawa do zasiłku,

▬

przyznanie stypendium,

▬

przyznanie dodatku aktywizacyjnego,

▬

utrata statusu osoby bezrobotnej,

▬

utrata prawa do zasiłku,

▬

utrata prawa do stypendium,

▬

utrata dodatku aktywizacyjnego,

▬

odmowa wpisu do ewidencji oświadczenia
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,

▬

rozłożenie na raty lub umorzenie nienależnie
pobranych świadczeń, zwrotu refundacji
oraz jednorazowo przyznanych środków.

niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, wydłużyły terminy ważności złożonych
oświadczeń, co przyczyniło się do mniejszej liczby składanych
oświadczeń niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
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POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2017-2020
Kierunek działań 2.2: Podejmowanie działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się w aktywne życie zawodowe.
Lp.

Zadanie

Wskaźniki

1.

Zamieszczanie przydatnych linków z adresami stron, na których znajdują się oferty pracy,
porady i informacje dla osób niepełnosprawnych

Liczba udostępnionych informacji

2.

Realizacja poradnictwa zawodowego

Liczba uczestników

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

Realizacja
40
6

1

Liczba uczniów objętych wsparciem

3

5.

Umożliwienie nabycia, podniesienia, uzupełnienia kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego

Liczba osób, które uzupełniły lub
nabyły kwalifikacje zawodowe i/lub
doświadczenie zawodowe

1

Liczba pozyskanych ofert pracy dla
osób niepełnosprawnych
Liczba osób niepełnosprawnych,
które podjęły pracę
Udział odpływu z bezrobocia osób
z niepełnosprawnością w stosunku
do ogółu osób wyrejestrowanych
7.

Wspieranie przedsiębiorczości poprzez dostęp do informacji zawodowej oraz udzielenie
wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej

8.

Pomoc w finansowaniu zadań ustawowych powiatu dot. rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych

PROJEKT „TERAZ MY BIS”

PROMOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB RYNKU PRACY

Projekt dofinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego zakładał eliminowanie zdrowotnych czynników

Działania polegały na upowszechnianiu informacji na temat

ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez doposażenie

sytuacji na rynku pracy oraz zapotrzebowania na zawody oraz

stanowisk pracy, adekwatnie do potrzeb pracowników i praco-

wsparciu uczniów w wyborze zawodu zgodnie z predyspozy-

dawcy, jak również organizację szkoleń.

cjami i preferencjami zawodowymi. Zrealizowano dwa spotkania

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

4.

Świadczenie usługi pośrednictwa pracy

INNE DZIAŁANIA
PODEJMOWANE PRZEZ PUP
TYCHY W 2020 ROKU

w szkołach dla 180 uczniów stojących przed wyborem kierunku

Udzielanie wsparcia uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych
i z oddziałami integracyjnymi w wyborze zawodu zgodnie z predyspozycjami
i preferencjami zawodowymi

6.

PROGRAMY REALIZOWANE
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W TYCHACH W 2020 ROKU

Liczba osób objętych wsparciem

▬

zakup ergonomicznego sprzętu: monitorów, podnóżków,
lampek biurowych, podkładek pod mysz i klawiaturę,

▬

organizacja szkoleń z zakresu: ergonomii

74

6,6%

Wartość projektu: 137 812,50 zł,

Antykryzysowej. W ramach przyznanego limitu środków

w tym dofinansowanie: 121 275,00 zł

w wysokości 80 700 000,00 zł wsparcia udzielono 10 267 przed-

PROJEKT „PRACA DLA SENIORA”

2

Radę Seniorów. Jego celem jest wyrównywanie szans osób

0

aktywności zawodowej. W 2020 r. wsparciem zostało objętych

siębiorcom na łączną kwotę 68 923 527,41 zł.

i rodzin poprzez pomoc tyskim seniorom w podejmowaniu
Liczba osób objętych wsparciem

sześciu seniorów.

poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz edukowanie pracodawców.

Tab. Wsparcie przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Lp.

Zadanie

Wskaźniki

Realizacja

Program

1.

Aktualizacja strony internetowej PUP Tychy na temat zatrudniania
osób niepełnosprawnych.

Liczba udostępnianych informacji

na bieżąco

2.

Zamieszczanie informacji o projektach i innych przedsięwzięciach realizowanych na rzecz
osób niepełnosprawnych przez jednostki zewnętrzne

Liczba udostępnionych informacji

10

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy,
małego i średniego przedsiębiorcy

3.

Zapewnienie wsparcia finansowego w ramach posiadanych środków przy organizacji
nowych miejsc pracy u pracodawców

Liczba osób, które podjęły
pracę subsydiowaną

0

Limit środków
31.12.2020 r.
(zł)

Wykorzystane
środki
(zł)

%

Liczba
dofinansowanych
przedsiębiorstw

24 180 985,00

20 883 173,93

86,4%

744

6 770 500,00

6 266 520,00

92,6%

1145

48 700 000,00

41 572 913,56

85,4%

8340

300 000,00

52 409,49

17,5%

13

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji
pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

48 515,00

48 510,43

100,0%

5

Dotacja dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

700 000,00

100 000,00

14,3%

20

80 700 000,00 zł

68 923 527,41 zł

85,4%

10 267

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy
Pożyczki dla organizacji pozarządowych

SUMA

114

Powiatowy Urząd Pracy w 2020 roku przyjmował wnioski
dotyczące wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy

Program jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez Tyską

Kierunek działań 2.3 Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi otwartego rynku pracy przyjaznego osobom niepełnosprawnym

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 4:13:31

DZIAŁANIA PUP TYCHY W RAMACH TARCZY
ANTYKRYZYSOWEJ W 2020 ROKU

i higieny wzroku, zapobiegania wypaleniu
zawodowemu, profesjonalnej obsługi klienta.

174

dalszego kształcenia.

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2020

115

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=490903

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW
„KLUCZ DO BIZNESU” - STYCZEŃ 2020

WSPARCIE W ZWIĄZKU Z COVID-19
„DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY” - STYCZEŃ 2020

Wspólna inicjatywa Urzędu Miasta i Tyskiego Towarzystwa

W ramach przedsięwzięcia tyszanie mieli okazję poroz-

Budownictwa Społecznego (TTBS), której celem była pomoc

mawiać ze specjalistami z różnych instytucji i uzyskać

tyskim przedsiębiorcom startującym z biznesem lub prowa-

informacje na temat rozwoju MŚP, prawa pracy czy zagadnień

dzącym firmę nie dłużej niż 5 lat w zdobyciu lokalu na siedzibę

podatkowych. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedsta-

firmy na preferencyjnych zasadach. Na ten cel Tyskie

wiciele ZUS-u, Urzędu Skarbowego, PIP-u, Okręgowej Izby

Towarzystwo Budownictwa Społecznego przeznaczyło 14 lokali

Przemysłowo Handlowej, PUP-u, Funduszu Górnośląskiego

o powierzchni użytkowej od 12 do 40 m , zlokalizowanych w ści-

oraz Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo osoby planujące

słym centrum miasta, w budynku przy ul. Grota-Roweckiego

założyć działalność gospodarczą dowiedziały się jak wyglą-

42-44 w Tychach. Na obniżone stawki czynszu przedsię-

dają procedury związane z rejestracją firmy i pozyskaniem

biorcy mogą liczyć przez trzy lata. Z programu skorzystało

wsparcia finansowego na jej rozpoczęcie. W spotkaniu wzięło

6 podmiotów.

udział ok. 200 osób.

2

Tyski pakiet wsparcia dla przedsiębiorców (kwiecień-sier-

Nr 0050/131/20 z dnia 12 maja 2020 r. dotyczącego zmiany
Zarządzenia Nr 0050/114/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7
kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat oraz zasad postępo-

pień 2020) – wprowadzony w kwietniu 2020 r. Zarządzeniem

wania w sprawie umieszczenia reklam poza pasem drogowym

Prezydenta Miasta Tychy, a następnie uchwałą dla podmiotów,

na terenie stanowiącym mienie komunalne Miasta Tychy,

które objęte zostały zakazem lub znaczącymi ograniczeniami

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekono-

w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19. Podmioty

micznych z powodu COVID-19.

te mogły ubiegać się m.in. o zwolnienia oraz ulgi za czynsz
i dzierżawę w lokalach należących do gminy i spółek gminnych.

Tyski pakiet wsparcia dla przedsiębiorców (realizowany od

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy mieli zakaz

listopada 2020) – w związku z powrotem obostrzeń 26 listopada

prowadzenia działalności gospodarczej, zostali całkowicie

2020 r. ponownie podjęto uchwałę dającą możliwość otrzyma-

zwolnieni z opłat czynszowych i dzierżawy od 14 marca 2020

nia wsparcia przez przedsiębiorców. Pakiet dedykowany jest

r. do odwołania. Dla przedsiębiorców wynajmujących gminne

podmiotom, które zostały objęte zakazem lub znaczącymi ogra-

lokale, niewymienionych w stosownych rozporządzeniach,

niczeniami w prowadzeniu działalności, wynajmującym lokale,

a których obroty spadły o co najmniej 50%, nastąpiło obni-

wydzierżawiającym lub użytkującym nieruchomości. W ramach

żenie wysokości czynszu o 50%. Natomiast dla tych, którzy

wsparcia przedsiębiorcy mogli wystąpić z wnioskiem o odstą-

zawiesili w tym okresie prowadzenie działalności gospodar-

pienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu w całości.

czej wysokość czynszu uległa obniżeniu o 30%. Dodatkowo

W przypadku podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły,

dopuszczono zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu

przedszkola i żłobki na terenie miasta ulga dotyczyła okresu,

użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej.

za jaki nie otrzymano dotacji celowej budżetu miasta.

Zwolnienie z opłat za umieszczanie reklam - z opłat zwol-

Od marca do grudnia 2020 r. Wydział Gospodarki Nierucho-

niono trzy podmioty. Ulga wyniosła 58 980,96 zł. Przedsiębiorcy

mościami odstąpił od dochodzenia należności z tytułu czyn-

zostali zwolnieni za okres od 1.04.2020 do 30.06.2020 r.

szu dzierżawnego i umorzył ten czynsz pięciu podmiotom, przy

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zawartych było 26 umów na reklamy,

czym jeden z tych podmiotów kilkukrotnie wystąpił z wnio-

w tym 19 umów z płatnością roczną i 7 umów z płatnością mie-

skiem o ulgę za kolejne miesiące objęte obostrzeniami.

sięczną. Wsparcie było realizowane na podstawie Zarządzenia
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REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY
I PUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE W TYCHACH W 2020 ROKU

EDUKACJA

Projekty edukacyjne realizowane w 2020 roku ze środków zewnętrznych z upoważnienia Prezydenta w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez miasto Tychy

MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY
Funkcjonowanie placówek oświatowych w 2020 roku było

Nazwa realizowanego przedsięwzięcia/projektu

ogromnym wyzwaniem. Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele
i dyrektorzy musieli zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywioraz umiejętności, szczególnie w zakresie kompetencji cyfro-

Mieszane

wych. Również dla Miejskiego Centrum Oświaty był to okres
wzmożonej pracy, podejmowania wielu wyzwań, a przede

1 303 533,55

Erasmus+ „Każdy może coś zmienić - polsko-portugalski szkolny
projekt edukacyjny – POWER”
Szkoła Podstawowa nr 13

wszystkim zapewnienia oraz monitorowania bezpieczeństwa
i funkcjonowania działalności placówek w reżimie sanitarnym.
obsługując w pierwszej kolejności dzieci i młodzież starających
się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opi-

1.

nię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub opinię
w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
w Polsce od 12 marca 2020 r. wprowadzono czasowe ogranicze-

Od 1 września 2020 roku w placówkach oświatowych powrócono

nie funkcjonowania jednostek systemu oświaty (Rozporządzenie

do organizacji dla dzieci i młodzieży zajęć stacjonarnych z zacho-

MEN z dnia 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjo-

waniem wszelkich wymogów sanitarnych i wytycznych Głównego

nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

Inspektora Sanitarnego. Jednak ze względu na znaczne zwięk-

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). W dniach 12–13 marca

szenie liczby zachorowań na COVID-19 od dnia 19 października

2020 r. organizowano zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i szko-

2020 roku na mocy obowiązujących przepisów uczniowie szkół

łach, a od 16 marca 2020 r. nastąpiło całkowite zawieszenie zajęć

ponadpodstawowych rozpoczęli naukę w trybie mieszanym

we wszystkich placówkach oświatowych.

(hybrydowym), a od dnia 24 października 2020 roku wdrożono
naukę zdalną dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

2.

Ogółem, w tym:

0,00

a) udział Europejskiego Funduszu
Społecznego

0,00

b) udział budżetu państwa

0,00

Erasmus+ „Odkryjmy nasze korzenie, by kształtować naszą
wspólną przyszłość”
Szkoła Podstawowa nr 14
Ogółem, w tym:

7416,82

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

7416,82

Ze względu na pandemię żadne środki nie zostały wydatkowane w 2020 roku.
Wszystkie działania w projekcie odbywają się wirtualnie. Planowany termin
zakończenia projektu to sierpień 2022 roku.

Erasmus+ „EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE”
Szkoła Podstawowa nr 14
3.

i dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Na podsta-

Ogółem, w tym:

0,00

wychowania przedszkolnego z grupy jednostek systemu

wie kolejnych norm ograniczających funkcjonowanie placówek

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

0,00

oświaty, w których kontynuowano zawieszenie zajęć dydak-

oświatowych ustanowionych przez rząd od 9 listopada 2020 roku

tyczno-wychowawczych. Jednakże ze względu na konieczność

zawieszono zajęcia stacjonarne również dla uczniów klas I-III

rozpoznania zapotrzebowania, opracowania procedur i przygo-

szkół podstawowych. Przedszkola i oddziały przedszkolne funk-

towania placówek do bezpiecznego powrotu dzieci wznowienie

cjonowały bez zmian. Od 30 listopada 2020 roku przywrócono

pracy tyskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkol-

możliwość realizowania w szkołach zajęć sportowych na pod-

nych nastąpiło od 25 maja 2020 roku. Z tym dniem umożliwiono

stawie programów szkolenia (dotyczyło to zajęć prowadzonych

również wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych klas I–III

w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego) oraz pro-

i konsultacji dla ósmoklasistów i maturzystów. W tyskich publicz-

wadzenia zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w szkołach

nych placówkach rozpoczęto realizację tych zajęć od 1 czerwca

prowadzących kształcenie zawodowe. Taka organizacja nauki

2020 roku, ponieważ podobnie jak w przypadku przedszkoli

trwała do końca 2020 roku.

Erasmus+ „Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego”
Szkoła Podstawowa nr 14
4.

konieczne było rozpoznanie zapotrzebowania, opracowanie
procedur i przygotowanie placówek do powrotu uczniów. Do

Realizacja zajęć w szkołach i przedszkolach w okresie pandemii

końca roku szkolnego 2019/2020 nie wznowiono nauczania sta-

wiązała się koniecznością zaopatrzenia placówek oświatowych

cjonarnego w szkołach, natomiast podczas wakacji letnich 2020

w niezbędne środki ochrony osobistej: płyny do dezynfekcji,

zorganizowano w młodzieżowych domach kultury bezpłatne

bezdotykowe dozowniki, maseczki, rękawiczki, bezdotykowe

bloki zajęć dla łącznie około 200 dzieci z całego miasta w wieku

termometry, fartuchy ochronne i inny potrzebny asortyment.

od 7 do 12 lat. W okresie zawieszenia zajęć pracownicy Poradni

Część z nich zostało przekazanych placówkom przez Śląski

Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach pełnili dyżury tele-

Urząd Wojewódzki. Dodatkowo z budżetu placówek na zakup

foniczne, a także dyżury online w aplikacji Skype. Od 18 maja

środków ochrony osobistej w 2020 roku przeznaczono ponad

2020 roku w PPP częściowo wznowiono działalność stacjonarną,

548 000,00 zł.
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Ogółem, w tym:

0,00

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

0,00

Erasmus+ „Dbamy o naszą planetę”
Szkoła Podstawowa nr 40

5.

Ogółem, w tym:

3853,26

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

3853,26

Erasmus+ „Przemoc rówieśnicza? - NIE w mojej szkole!”
Szkoła Podstawowa nr 10
6.

Ze względu na pandemię nie wydatkowano środków w 2020 roku. Planowany
termin zakończenia projektu to sierpień 2021 roku.

W ramach projektu w pierwszym półroczu 2020 roku zakupiono folię do
przygotowania zakładek promujących program, opłacono wydruki i pokryto
wynagrodzenie księgowej. Następnie zakupiono flagi wraz z drzewcem
i masztem gabinetowym m.in. UE, Litwy, Polski, Rumunii, Turcji. Zakupiono
także tonery do drukarek, zegary i zakreślacze z logo projektu. Planowany
termin zakończenia projektu to luty 2021 roku.

Od 6 maja 2020 roku wyłączono przedszkola i inne formy

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 4:13:31

Opis przedsięwzięcia /projektu

FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

stością, co wymagało zaangażowania i poszerzenia wiedzy

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO
W SZKOŁACH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

Wartość nakładów na
realizację w 2020 r. w zł

Ogółem, w tym:

7768,44

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

7768,44

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2020

Ze względu na pandemię żadne środki nie zostały wydatkowane w 2020 roku.
Wszystkie działania w projekcie odbywają się wirtualnie. Planowany termin
zakończenia projektu to sierpień 2022 roku.

W ramach projektu w marcu 2020 roku zorganizowano wycieczkę autokarową
do Kęt, podczas której przeprowadzono warsztaty „Zaczarowany ogród
w szkle”. Nie odbyły się planowane wyjazdy: w marcu wyjazd trzech nauczycieli
wraz z trzema uczniami do Bułgarii oraz majowy wyjazd do Grecji trzech
nauczycieli. Opłaty za ubezpieczenie, rezerwację hoteli i bilety lotnicze
(pomniejszone o koszty manipulacyjne w biurze podróży) zostały odzyskane.
Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „EKO-MODA” zorganizowanego
w ramach organizacji #ERASMUSDAYS 2020. Wypłacono wynagrodzenie
księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021 roku.
W ramach projektu zakupiono siedem biletów lotniczych do Portugalii w dniach
8-14 marca 2020 roku. Z powodu pandemii COVID-19 wyjazd został odwołany,
a bilety lotnicze anulowane. Agencja zwróciła część kwoty, potrącając koszty
manipulacyjne. Zakupiono również ubezpieczenie dla siedmiu osób.
Ubezpieczenie anulowano, a pieniądze zostały zwrócone. Planowany termin
zakończenia projektu to sierpień 2021 roku.
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Erasmus+ „Pełną parą w S. T. E. A. M.”
Szkoła Podstawowa nr 18
7.

Ogółem, w tym:

7061,62

a) udział Europejskiego Funduszu
Społecznego

7061,62

„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
8.

Ogółem, w tym:

18 647,92

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

7416,82

b) udział budżetu państwa

932,40

c) udział miasta

1864,78

„Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach”
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Miejskie Centrum Oświaty
9.

Ogółem, w tym:

6500,15

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

5525,12

b) udział budżetu państwa

325,01

c) udział miasta

650,02

W ramach projektu w okresie od 4 do 8 lutego 2020 roku zorganizowano
wyjazd trzech nauczycieli do Austrii celem wymiany między uczestnikami
projektu aktywności związanych ze sztuką, matematyką, inżynierią, nauką
i technologią oraz opracowania planu pracy na drugie półrocze 2020 roku.
Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, w tym:
bilety kolejowe, koszty noclegów i posiłków, zakup biletów wstępu oraz zakup
pamiątek. Ze względu na pandemię wszystkie inne mobilności zostały
wstrzymane. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 roku.
W pierwszym półroczu 2020 roku wydatki projektu zostały przeznaczone
na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia
wyrównawcze dla uczniów (w SP nr 5 w zajęciach brało udział osiemdziesięciu
czterech uczniów, a w SP nr 11 – stu siedemdziesięciu siedmiu). W SP nr 5 ze
środków projektu sfinansowano szkolenie dla jednego nauczyciela. W szkołach
wprowadzono zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych. Zakupiono
pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć: rzutnik multimedialny,
tablice multimedialne, projektor multimedialny, laptopy, oprogramowanie MS
Office 2019 (2 szt.), tonery do drukarki, gry dydaktyczne, podręczniki oraz
słowniki. Termin rozliczenia projektu – październik 2020 roku.

Środki projektu zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli
realizujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów
klas I-IV oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (łącznie
dziewięćdziesięciu trzech uczniów) od stycznia do marca 2020 roku. Zakupiono
również pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi - tablicę
interaktywną wraz z projektorem i pomoce naukowe do pracowni tematycznych.
Projekt został zakończony.

Erasmus+ „Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0
- staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach”
Zespół Szkół nr 1

13.

Ogółem, w tym:

0,00

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

0,00

b) udział budżetu państwa

0,00

„Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną
odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy”
Technikum nr 2
11.

Ogółem, w tym:

234 997,22

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

210 260,66

b) udział budżetu państwa

24 736,56

14.

120

0,00

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

0,00

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 4:13:31

143 823,74

Ogółem, w tym:

4669,86

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

4403,21

b) udział budżetu państwa

266,65

15.

Ogółem, w tym:

137 604,60

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

90 084,13

b) udział budżetu państwa

10 598,09

c) udział miasta

36 922,38

„Europejska droga do sukcesu zawodowego”
Zespół Szkół nr 6
W ramach projektu od października do grudnia 2020 roku kompletowano
dokumentację. Planowany termin zakończenia projektu – 30 września 2022 roku.

Ogółem, w tym:
a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
b) udział budżetu państwa

W ramach projektu w 2020 r. zorganizowano sześć kilku/kilkunastodniowych
warsztatów/szkoleń oraz miesięczne staże zawodowe dla trzydziestu pięciu
uczniów. Nauczyciele przedmiotów zawodowych wzięli udział w trzech
szkoleniach, a cała rada pedagogiczna – w dwóch. Dwóm nauczycielom
przedmiotów zawodowych opłacono studia podyplomowe na kierunku
„Logistyka i spedycja dla nauczycieli”. W ramach projektu zakupiono artykuły
papiernicze i drobny sprzęt biurowy niezbędny do obsługi projektu oraz
zrealizowano promocję w prasie lokalnej i w Internecie. Projekt
został zakończony.

249 052,42
0,00
249 052,42

16.

„Współtworzymy mobilną szkołę”
Zespół Szkół nr 6

Ogółem, w tym:

b) udział budżetu państwa

a) udział Europejskiego Funduszu
Społecznego

„Dobre wykształcenie – lepsza praca”
Zespół Szkół nr 4

POWER „Kolejny krok”
II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida

12.

143 823,74

„Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem
na przyszłość”
Zespół Szkół nr 4

POWER „W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę”
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
10.

Ogółem, w tym:

0,00

Ze względu na pandemię środki nie został wydatkowane. Planowany termin
zakończenia projektu to wrzesień 2022 roku.

Ogółem, w tym:

12 692,97

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

12 692,97

17.

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2020

W ramach projektu w pierwszym półroczu 2020 r. pokryto koszty organizacji
wyjazdu szesnastu uczniów na praktykę zawodową do Sofii wraz z dwoma
opiekunami. Wydatki projektu zostały przeznaczone na: zakup szesnastu
fartuchów laboratoryjnych dla uczniów wyjeżdżających na praktykę, zakup
rocznego dostępu do słownika PWN OXFORD dla uczniów biorących udział
w wyjeździe, koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia, zakup polisy
ubezpieczeniowej dla uczestników, wypłatę kieszonkowego dla uczniów
i opiekunów w wysokości 80% wymaganej kwoty. Planowany wyjazd
na praktyki od 9 marca 2020 r. do 5 kwietnia 2020 r. z powodu wybuchu
pandemii COVID-19 został skrócony – pierwsza grupa (ośmiu uczniów z opiekunem)
wróciła samolotem do Polski 20 marca 2020 roku, a druga grupa (ośmiu
uczniów z opiekunem) - 21 marca 2020 roku. Powrót odbył się w ramach akcji
„Lot do domu”. Wypłacono wynagrodzenie dla księgowej. Projekt jest
kontynuacją projektu o tej samej nazwie, który zakończył się w listopadzie
2019 roku. Projekt zakończono w listopadzie 2020 roku.

W ramach projektu zakupiono podręczniki związane z tematyką inteligentnego
domu jako materiał służący utrwaleniu rezultatów projektu. Wypłacono także
wynagrodzenie koordynatorowi. Projekt zakończony.

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 i zamknięciem szkół
w ramach projektu nie rozpoczęto realizacji zadań merytorycznych w pierwszym
półroczu 2020 roku. Opłacono jedynie wynagrodzenia dla koordynatora,
specjalisty ds. promocji oraz koordynatora szkolnego. W drugim półroczu 2020
roku zakupiono piętnaście komputerów i piętnaście biurek z krzesłami oraz ulotki
i plakaty. Opłacono studia podyplomowe jednemu z nauczycieli. Środki zostały
także wydatkowane na zajęcia grupowe i indywidualne, rozpoczęto realizację
doradztwa zawodowego dla uczniów – zakupiono dla nich test wraz z zestawem.
Planowany termin zakończenia projektu to styczeń 2022 roku.
W ramach projektu w pierwszym półroczu zakupiono bilety lotnicze na wyjazd
młodzieży wraz z opiekunami na staże zagraniczne do Mallow w Irlandii – termin
wyjazdu był zaplanowany na wrzesień 2020 roku. Wyjazd musiał zostać odwołany
ze względu na sytuację epidemiologiczną, nie otrzymano zwrotu poniesionych
wydatków. Pokryto także koszty wyjazdu na staże zagraniczne młodzieży wraz
z opiekunami do Bragi w Portugalii - wyjazd miał się odbyć w marcu/kwietniu
2020 roku, ale ze względu na sytuację epidemiologiczną został odwołany.
Wydatki poniesione na rezerwację hoteli i transport z lotniska nie zostały
odzyskane. We wrześniu zakupiono bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe
konieczne do wyjazdu na staże zagraniczne do Bragi w Portugalii (mobilność
przeniesiona z marca 2020) - w związku z wprowadzeniem w Portugalii stanu
nadzwyczajnego i trudnej sytuacji w naszym kraju (pandemia COVID-19)
zdecydowano o odwołaniu wyjazdu. Otrzymano zwrot za bilety lotnicze.
Konieczne było zapłacenie faktury za transfer z lotniska i zaliczki za hotel.
W październiku zrealizowano wyjazd na staże zagraniczne do Malmö w Szwecji
(szesnastu uczniów + dwóch opiekunów) - otrzymano zgodę na zmianę kierunku
mobilności z Irlandii na Szwecję. W ramach projektu zakupiono także materiały
biurowe niezbędne do jego realizacji. Planowany termin zakończenia projektu to
maj 2021 roku.
W ramach projektu pokryto koszty wyjazdu dwóch nauczycieli na kurs
„Inteligencja emocjonalna – rozpoznawanie i zarządzanie emocjami” do Barcelony
w marcu 2020 roku. Planowany wyjazdy nauczycieli na Maltę nie został
zrealizowany, poniesione koszty biletów lotniczych zostały odzyskane.
We wrześniu pokryto koszty kursu metodycznego „Nowoczesne metody
nauczania i uczenia” w Czechach (dwóch nauczycieli), a w październiku 2020
roku odbył się wyjazd na kurs językowo-metodyczny dla nauczycieli języka
niemieckiego „Metody nauczania języka obcego w oparciu o pedagogiczne
doświadczania” do Lindau w Niemczech (dwóch nauczycieli). Zakupiono
materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin
zakończenia projektu to lipiec 2021 roku.

121

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=490903

Erasmus + „Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki,
tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe
i interpersonalne”
Zespół Szkół nr 7
18.

Ogółem, w tym:

367 825,23

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

367 825,23

Erasmus + „7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych
pracowników gastronomii i hotelarstwa”
Zespół Szkół nr 7
19.
Ogółem, w tym:

3416,98

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

3416,98

Erasmus + „Curaçao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy
i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach”
Zespół Szkół nr 7
20.
Ogółem, w tym:

8011,88

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

8011,88

„Nowa jakość kształcenia zawodowego”
Zespół Szkół nr 7

21.

Ogółem, w tym:

40 050,00

a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

35 836,13

b) udział budżetu państwa
c) udział miasta

4213,87

Ogółem, w tym:

1456,39

a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego

1372,62

b) udział budżetu państwa
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Ogółem, w tym:

1744,13

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

1744,13

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 4:13:31

W ramach projektu prowadzono stałą korespondencję z partnerem
przyjmującym na Curacao i Teneryfie. Ustalono kwestie finansowe
i zakwaterowanie oraz terminy wyjazdu w 2021 roku. Zakupiono sprzęt
komputerowy, opłacono wizytę w ramach stażu branżowego dla trzech
nauczycieli – została ona przesunięta ze względu na pandemię. Wszelkie
działania związane z realizacją projektu będą prowadzone w 2021 roku.
Planowany termin zakończenia projektu to maj 2022 roku.

W ramach projektu w pierwszym półroczu 2020 roku pokryto koszty umowy
zlecenia koordynatora projektu. Zakupiono materiały promocyjne, tj. plakaty
i ulotki oraz zestawy szkolne dla uczestników zajęć z doradztwa edukacyjnozawodowego; zakupiono zestawy testów dla uczestników. Dwoje nauczycieli
zrekrutowanych do projektu rozpoczęło studia na kierunkach dietetyka oraz
turystyka i hotelarstwo. Wypłacono także wynagrodzenie dla koordynatora
projektu i specjalisty do spraw monitoringu. Planowany termin zakończenia
projektu to marzec 2022 roku.

24.

Ogółem, w tym:

7684,41

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

7684,41

Erasmus+ „Siła kobiet - budzenie świadomości”
I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego
25.
Ogółem, w tym:

0,00

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

0,00

Erasmus+ „iGO ECO - Szanuję i dbam o Ziemię”
I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego

26.

Ogółem, w tym:

0,00

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

0,00

„Szkolny znak jakości”
Zespół Szkół nr 1
27..
Ogółem, w tym:

19 817,00

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

19 817,00

„Dwujęzyczność atut i wyzwanie”
Zespół Szkół nr 1
28.
Ze względu na pandemię pięć planowanych wyjazdów zagranicznych
nauczycieli nie odbyło się. Zostały wybrane kursy i sporządzono umowy
z uczestnikami, ale nie można było ich podpisać. Nie poniesiono żadnych
wydatków oprócz wynagrodzenia dla koordynatora za dotychczasowe
działania (przygotowanie pięciu wyjazdów, wypełnianie dokumentów dla
Narodowej Agencji itp.). Wszystkie wyjazdy zostały przeniesione na 2021 rok.

83,77

„Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób
w Europie obecnie i w przyszłości” Erasmus +
Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego

23.

W ramach projektu w 2020 roku zakupiono bilety lotnicze dla dwóch grup
wyjeżdżających na staż do Portugalii oraz trzech opiekunów. Realizacja
projektu została przesunięta na późniejszy termin ze względu na pandemię,
a wydatki związane z przelotem zostały zwrócone. Planowany termin
zakończenia projektu to listopad 2022 roku.

„Przedsiębiorcy na start!”
I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego

0,00

„Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia”
POWER
I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego
22.

W ramach projektu w styczniu i w lutym opłacono transport i zakwaterowanie
dwóch grup uczestników stażu w Austrii. Uczestnikom wypłacono kieszonkowe
oraz opłacono koszty utrzymania opiekunów. W ramach drugiego stażu
na Teneryfie poniesiono koszty biletów lotniczych, ale ze względu na pandemię
wylot nie odbył się – wydatki związane z podróżą odzyskano. Ze środków
projektu zorganizowano kurs językowy oraz kulturowy. Wypłacono także
wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora projektu. Zakupiono niezbędne
do realizacji projektu pomoce naukowe i materiały biurowe oraz eksploatacyjne,
a także projektor i notebook. Planowany termin zakończenia projektu to
wrzesień 2021 roku.

Ogółem, w tym:

0,00

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

0,00

„Zachowaj spokój i bądź zielony”
Zespół Szkół nr 1
29.

19 438,51

Ogółem, w tym:

19 438,51

a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

19 438,51

Ze względu na pandemię zaplanowana na marzec 2020 roku wymiana uczniów
i nauczycieli w Grecji nie odbyła się i została przesunięta na inny, jeszcze
nieokreślony termin w 2021 roku. Szkoła czeka na zwrot kosztów zakupionych
biletów lotniczych, a ze środków projektu została pokryta opłata transakcyjna
za przebukowanie biletów na wrzesień 2020. Ponadto część środków projektu
została przeznaczona na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej
(praca nad e-magazynem, liczne wideokonferencje z partnerami projektu,
uzupełnienie platformy Mobility Tool, przygotowanie prezentacji o analizie
SWOT). Ze środków projektu zakupiono laptop dla szkoły. Planowany termin
zakończenia projektu to sierpień 2021 roku.
Ze względu na pandemię wszystkie działania projektowe były prowadzone
online i nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach działań projektowych
odbyło się wiele zdalnych spotkań koordynatorów, przeprowadzono rekrutację
uczniów do udziału w projekcie, przeprowadzono konkurs na logo projektu,
stworzono ankietę wstępną i opracowano wyniki dla całej grupy projektowej.
Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 roku.
Ze względu na pandemię wszystkie działania projektowe były prowadzone
online i nie poniesiono żadnych wydatków. W listopadzie 2020 r. była
planowana organizacja wymiany w Tychach, ale niestety nie odbyła się, a cały
harmonogram działań musiał ulec zmianom. W ramach działań projektowych
odbyło się wiele zdalnych spotkań koordynatorów, przeprowadzono selekcję
uczniów do udziału w projekcie, przeprowadzono konkurs na logo projektu,
nawiązano współpracę uczniów poprzez udział w projekcie eTwinning „”You’ve
Got Mail from Europe! - Penpal exchange and cultural awareness”. Ponadto
młodzież bierze udział w licznych ekologicznych inicjatywach związanych
z projektem, a wśród nich najważniejszy jest konkurs ekologiczny „Szkoła
z Klimatem” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla
szkoły. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 roku.
W ramach projektu w lutym 2020 roku odbył się wyjazd nauczyciela geografii do
Finlandii. Wyjazd nauczyciela matematyki do Finlandii nie odbył się z powodu
pandemii i został przełożony na późniejszy możliwy termin. W związku
z wyjazdami opłacono kursy oraz pokryto koszty utrzymania i podróży.
Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021 roku.

Projekt został zaplanowany na dwadzieścia cztery miesiące, ale z powodu
pandemii koronowirusa nie zostały zrealizowane żadne mobilności nauczycieli
w 2020 roku. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 roku.
W ramach projektu w styczniu 2020 roku odbyła się wizyta robocza nauczyciela
w Finlandii. Grupa dwóch nauczycieli i czterech uczniów realizowała program
projektu, uczestnicząc w pracach na temat energii wiatru. Planowana wizyta
robocza w Grecji z powodu pandemii została odwołana, wydatki dotyczące
wyjazdu zostały zwrócone (oprócz części kwoty za bilety lotnicze). Planowany
termin zakończenia projektu to sierpień 2021 roku.

Ze względu na pandemię zaplanowana na marzec 2020 roku wymiana uczniów
i nauczycieli w Rumunii nie odbyła się i została przesunięta na inny, jeszcze
nieokreślony termin w 2021 roku. Koszt zakupionych biletów lotniczych został
zwrócony, a ze środków projektu została pokryta opłata transakcyjna za zakup
tych biletów. Ponadto część środków projektu zostało przeznaczonych
na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej (praca nad stroną
internetową projektu www.projecteu4u.eu/wp, opracowanie wyników ankiety
ewaluacyjnej poświęconej wymianie w Niemczech, liczne wideokonferencje
z partnerami projektu, uzupełnienie platformy Mobility Tool, uczestnictwo
z młodzieżą w transmisji online obchodów Dnia Europy i 70. rocznicy podpisania
Deklaracji Schumana w Parlamencie Europejskim oraz w spotkaniu online
z wolontariuszem European Solidarity Corps itp.). Złożono wniosek do NA
o przedłużenie projektu do 31.08.2021 roku (termin nie został
jeszcze potwierdzony).
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Dane uzupełniające dotyczące wydatków budżetowych związanych z realizacją programów finansowanych ze środków zewnętrznych
Nazwa realizowanego w 2020 r.
przedsięwzięcia /projektu

Wartość nakładów na
realizację w 2020 r. w zł

Opis przedsięwzięcia/projektu

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA
DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

▬

koordynowanie i stałe monitorowanie
działań związanych z udzielaniem pomocy
w ramach programu „Za Życiem”.

Na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin
„Za życiem” otrzymano w 2020 r. dotację w wysokości 296 400,00 zł,

Finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

prowadzone w tyskich przedszkolach,

z czego wykorzystano 138 300,00 zł. Program „Za życiem” reali-

„TYSKIE INICJATYWY OŚWIATOWE”

zowany był przez powołany przez Prezydenta Miasta Ośrodek
I.

Przedsięwzięcia nieujęte w WPF

241 029,49

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła
- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”
Tyskie szkoły

Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy działający w Poradni

W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa SARS-

Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.

CoV-2 i wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach postanowiono,
aby środki z funduszu „Tyskie Inicjatywy Oświatowe” przeznaczyć

1.
Ogółem, w tym:

99 710,82

a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

99 710,82

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +
- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”
Tyskie szkoły
2.
Ogółem, w tym:

141 318,67

a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

141 318,67

W ramach grantu zakupiono sto osiemdziesiąt sztuk tabletów oraz
pięćdziesiąt cztery dostępy do mobilnego Internetu dla uczniów tyskich
szkół mających utrudniony udział w zdalnej nauce.

W ramach grantu zakupiono czternaście sztuk laptopów, sto siedemdziesiąt
jeden sztuk tabletów oraz pięćdziesiąt jeden dostępów do mobilnego
Internetu dla nauczycieli i uczniów tyskich szkół niemających warunków
technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

na doposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zdalnej nauki.

2019 posiadających prawomocną opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, skorzystało z godzin dodat-

Dwadzieścia dwie szkoły (w tym: 16 szkół podstawowych

kowego wsparcia specjalistycznego (psychologa, terapeuty

i 6 szkół ponadpodstawowych) otrzymały łącznie 250 000 zł,

integracji

rehabilitanta/fizjotera-

z czego wydano 247 827,68 zł na zakup sprzętu do zdalnej nauki,

peuty, surdopedagoga). Przyznana liczba godzin dodatkowego

tj. osiemdziesiąt sześć laptopów i jedenaście tabletów dla

wsparcia oraz zakres podejmowanych działań terapeutycznych

nauczycieli i uczniów, szesnaście kamerek internetowych oraz

rozpatrywane były u każdego dziecka indywidualnie, stosownie

jeden mobilny dostęp do Internetu.

sensorycznej,

logopedy,

do potrzeb i w uzgodnieniu z rodzicami, z zastrzeżeniem nieprzekraczania pięciu godzin tygodniowo dla jednego dziecka.

REALIZACJA STRATEGII OŚWIATOWEJ
MIASTA TYCHY 2015–2020

Łącznie na dodatkowe wsparcie wykorzystano w 2020 roku 2305

Źródło: dane MCO

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY
EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Wskutek działań podejmowanych w ramach realizacji programu
„Za życiem” w 2020 roku 153 dzieci urodzonych w latach 2012–

ogólnokształcącego bądź technikum, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na:
słabe widzenie, niesłyszenie, słabe słyszenie, autyzm, w tym

godzin z puli 4680 godzin. Z powodu sytuacji pandemicznej nie

Z powodu pandemii placówki oświatowe musiały przystosowy-

zakontraktowano 1400 godzin, pomimo przeprowadzonych

wać się do zmieniających się wymagań oraz szybko znajdować

procedur przetargowych i poszukiwania specjalistów, których

alternatywne sposoby działania. Realizacja Strategii Oświatowej

nie udało się pozyskać. Potencjalni kandydaci do prowadze-

Miasta Tychy w roku 2020, w ramach założonych celów opera-

nia zajęć ze względu na stan epidemiczny nie mieli pewności

cyjnych, przedstawiała się następująco:

w kwestii wywiązania się z zapisów umowy.

1. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań

W 2020 roku Miejskie Centrum Oświaty w imieniu miasta Tychy

zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchową, w tym afazję,

W 2020 roku realizowano również następujące zadania w ramach

w pracy dydaktyczno-wychowawczej

pozyskało dotację celową na wyposażenie publicznych i niepu-

niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarko-

działań powołanego przez Prezydenta Ośrodka, wynikających

szkół i placówek oświatowych

blicznych szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały

wanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami

z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Oświatowe art. 1 pkt 18 system

ćwiczeniowe dla klas I-VIII szkół podstawowych w kwocie

sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest

5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodą-

oświaty zapewnia kształtowanie u uczniów postaw przedsiębior-

1 181 762,46 zł. Środki te wydano na zakup podręczników, mate-

niepełnosprawność wymieniona wyżej, jak również uczniowie

cych ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych:

czości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu

riałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 10 170 uczniów

uczęszczający do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

bieżące udzielanie wsparcia i specjalistycznych

w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie

z dwudziestu ośmiu szkół (dwudziestu czterech publicznych

Łącznie w 2020 roku wsparcia udzielono 157 niepełnosprawnym

informacji rodzicom w trakcie konsultacji

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organi-

i czterech niepublicznych).

uczniom tyskich szkół na kwotę 44 430,65 zł.

(łącznie w 2020 roku skorzystały z tego rodziny

zacyjnych lub metodycznych. Działalność innowacyjna jest więc

stu pięćdziesięciu trojga dzieci), prowadzenie

działaniem realizowanym przez szkoły obligatoryjnie i w chwili

dokumentacji konsultowanych dzieci,

obecnej nie wymaga zgłaszania i zgody organu nadzoru peda-

wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny

gogicznego oraz organu prowadzącego. Szkoły podejmują wiele

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINANSOWANIA
ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

▬

▬
▬

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2020 roku w ramach
„Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

▬

form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,

kroków w tym zakresie w ramach zadań statutowych. Niektóre

wskazywanie jednostek udzielających

z nich wymagają dodatkowych środków finansowych, o przy-

specjalistycznej pomocy dzieciom na terenie

znanie których placówka występuje do organu prowadzącego.

miasta i w województwie śląskim,

W 2020 roku w szkołach i przedszkolach przyznano dodatkowe

koordynowanie korzystania z usług specjalistów,

środki JST na realizację innowacji:

w latach 2020–2022” obejmuje zakup podręczników, materiałów

kontaktowanie rodziców ze specjalistami, nadzór

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych i jest pomocą

nad realizacją godzin terapeutycznych,

materialną o charakterze socjalnym na cele edukacyjne.

▬

W roku szkolnym 2020/2021 pomocą objęci byli uczniowie
uczęszczający do branżowej szkoły pierwszego stopnia, liceum
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▬

zbieranie i upowszechnianie informacji

▬

w roku szkolnym 2019/2020 – 77,5
godzin JST tygodniowo,

▬

w roku szkolnym 2020/2021 – 82 godziny JST tygodniowo.

o usługach i świadczących je specjalistach,

Wdrożono też trzydzieści dwie innowacje – dwadzieścia trzy

włączanie się w akcje informacyjne dla rodziców

w roku szkolnym 2019/2020, a dziewięć w 2020/2021.
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http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=490903

W 2020 roku Zespół Szkół nr 5 i Zespół Szkół nr 6 w Tychach

2. Cyfryzacja procesów nauczania

wszelkie formy komunikacji z rodzicami online, co było konieczne

planowane wydarzenia związane z promocją zostały prze-

Prezydent Miasta Tychy poprzez działania Miejskiego Centrum

z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego.

niesione do sieci, gdzie publikowano materiały informacyjne

brały udział w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”, którego celem

i promocyjne dla zainteresowanych uczniów klas ósmych oraz

jest:

ich rodziców. Na stronach internetowych szkół zamieszczone

▬

Oświaty włączył się w pomoc organizacyjną dla placówek
oświatowych między innymi poprzez realizację programów

6. Wspieranie talentów i promowanie sukcesów uczniów

rządowych „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, dzięki którym

Od kilku lat, jesienią organizowano w Tychach uroczystą Galę

były opisy zawodów, w których prowadzone jest kształcenie,

za kwotę ponad 241 000,00 zł zakupionych zostało 351 tabletów,

Najzdolniejszych Uczniów, podczas której nagradzano wyróż-

opisy projektów zawodowych realizowanych w szkole, suk-

105 pakietów dostępu do Internetu dla uczniów i nauczycieli

niających się uczniów publicznych szkół stypendiami. Jednak

cesy uczniów i absolwentów oraz szczegółowe informacje

potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla

oraz 14 laptopów dla nauczycieli. Trzeba podkreślić, że jesz-

w 2020 roku w związku z pandemią gala nie mogła się odbyć

na temat warunków przyjęcia do szkoły i terminów rekruta-

zajęć praktycznych uczniów poprzez udział w stażach

cze przed dokonaniem zakupów dyrektorzy szkół wypożyczali

w dotychczasowej formule. Nie przeszkodziło to jednak w zło-

cji. Zainteresowanym rodzicom umożliwiono również kontakt

sprzęt komputerowy z zasobów szkół uczniom, którzy zgłaszali

żeniu gratulacji i słów uznania najzdolniejszym. W październiku

z dyrekcją szkoły oraz z nauczycielami poprzez telefon i wybrane

problemy w tym zakresie. W 2020 roku zostało również przy-

2020 roku przekazano dyplomy dwudziestu ośmiu uczniom

platformy internetowe.

znane rządowe wsparcie „500+ dla nauczycieli na naukę zdalną”.

uhonorowanym stypendium pn. „Tyskie Orły” oraz trzem

Ze środków otrzymanych na ten cel wypłacono łączną kwotę

uczennicom, które otrzymały stypendium pn. „Lider Zawodu”.

690 417, 05 zł na refundację zakupionego przez nauczycieli

W listopadzie 2020 roku w ramach V Tyskiej Gali Najzdolniejszych

sprzętu: komputerów, akcesoriów i podzespołów komputero-

Uczniów przekazano za pośrednictwem placówek oświato-

zwiększenie jakości kształcenia zawodowego
na terenie województwa śląskiego,

▬

poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do

uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie,
▬

podniesienie kompetencji nauczycieli,
przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodów,

8. Ukierunkowanie oferty szkolnictwa
zawodowego na potrzeby rynku pracy

▬

wypracowanie modelowego rozwiązania –
współpracy edukacji z biznesem.

wych dyplomy i upominki siedemdziesięciu trzem uczniom

KLASY PATRONACKIE

Liderem projektu było Województwo Śląskie, a partnerami

za znaczące sukcesy osiągnięte w roku szkolnym 2019/2020.

Technikum nr 1 w ZS nr 1

zostały następujące organizacje: Katowicka Specjalna Strefa

Wprowadzenie w 2020 roku nauczania zdalnego spowodowało

Wśród wyróżnionych znaleźli się laureaci i finaliści konkursów

Klasy patronackie Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. – uczniowie

Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,

konieczność zmierzenia się z wieloma, najczęściej nowymi

i olimpiad przedmiotowych, laureaci prestiżowych konkursów

klas kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach.

wych, oprogramowania oraz usług dostępu do Internetu.

wyzwaniami, podejmowanymi zarówno przez dyrektorów

na szczeblu co najmniej wojewódzkim, uczniowie ze znaczą-

w liczbie: klasa 1T – 18 uczniów; klasa 2T - 9 uczniów; klasa 2T1 -

szkół, poszczególnych nauczycieli, jak również przez uczniów

cymi osiągnięciami i sukcesami sportowymi bądź sukcesami

10 uczniów; klasa 4T - 5 uczniów.

i ich rodziców. Niektóre szkoły praktycznie od początku

w kategorii specjalnej, które w znaczny sposób przyczyniły

Zespół Szkół nr 4

W ramach projektu zrealizowano kampanię społeczną „POZNAJ

wzorcowo wdrożyły odpowiednie technologie do tego typu

się do budowania dobrego wizerunku i promowania miasta

Klasa trzecia objęta patronatem firmy Opel Manufacturing

MOC ZAWODOWCA!” – na stronach szkoły i portalu Facebook

kształcenia, inne potrzebowały na to więcej czasu. Do reali-

Tychy. Listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Tychy przeka-

Poland Sp. z o.o. (umowa z dnia 13.09.2018 r.), która liczy 23 uczniów

publikowano komunikaty i linki informujące o perspektywach

zacji statutowych zadań szkoły, w tym do organizacji zdalnej

zano także beneficjentom stypendiów Prezesa Rady Ministrów,

na kierunkach elektryk i elektronik. Najlepsi uczniowie klasy

związanych z wyborem danego zawodu, możliwością kierowa-

nauki, w naszym mieście oprócz dziennika elektronicznego

Marszałka Województwa Śląskiego i kolejnej edycji projektu

w 2020 r. otrzymali od firmy patronackiej nagrody.

nia dzieci przez rodziców na odpowiednią ścieżkę zawodową

jako źródła głównego kontaktu z rodzicami i uczniami wyko-

Śląskie - Inwestujemy w talenty.

Zespół Szkół nr 5

w kontekście zapotrzebowania rynku pracy oraz przedsię-

W oparciu o podpisaną umowę z 2018 r. z Opel Manufacturing

biorców. Poza tym uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 5
i Zespołu Szkół nr 6 brali udział w kursach i stażach.

rzystywano szereg platform, takich jak Microsoft Teams,
G Suite, Zoom, Google Classroom, platformy chmurowe, np.

Przygotowanie tego przedsięwzięcia koordynowało Miejskie

Poland Sp. z o.o. dotyczącą uczniów klas kształcących się w zawo-

Microsoft 365.

Centrum Oświaty w Tychach. Pomimo trudnego okresu spo-

dzie technik mechanik, objętych patronatem jest łącznie 44

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci

wodowanego pandemią wiele firm zasponsorowało nagrody

uczniów klas I, II i III. Uczniowie uczestniczyli także w jedno-

Zespół Szkół nr 6 w Tychach uczestniczył w badaniu pn.

i upominki dla wyróżnionych.

dniowych zajęciach warsztatowych zorganizowanych na terenie

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża motoryzacja

zakładu w roku szkolnym 2019/2020. Sześciu uczniów zostało

i elektromobilność realizowanym na zlecenie Polskiej Agencji

niepełnosprawnych i z dysfunkcjami rozwojowymi
W 2020 roku zwiększono dostęp dzieci z dysfunkcjami
rozwojowymi do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach – tygodniowo wyniosła
ona 748 godzin (dla porównania w grudniu 2019 roku było to
697 godzin, a w grudniu 2018 roku – 390,5 godziny tygodniowo).
4. Budowa i wdrożenie systemu
preorientacji zawodowej uczniów
Tematyka preorientacji zawodowej była realizowana w szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym głównie
w ramach godzin wynikających z podstawy programowej, a na drugim etapie kształcenia w czasie godzin wychowawczych oraz
w ramach przedmiotu doradztwo zawodowe (10 godzin rocznie).
5. Aktywizacja współpracy rodziców ze
szkołami i placówkami oświatowymi
W ramach aktywizacji współpracy rodziców ze szkołami
i placówkami oświatowymi w 2020 roku we wszystkich szkołach intensywnie wykorzystywano dzienniki elektroniczne oraz
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7. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku
kształcenia zawodowego

wyróżnionych przez firmę patronacką i otrzymało nagrody

Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum firm DANAE.

za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020.

Celem badania było zwiększenie wiedzy na temat stanu i kie-

W 2020 roku ze względu na pandemię działania związane z pro-

Zespół Szkół nr 6

runków rozwoju kadr w branży motoryzacja i elektromobilność

mocją szkolnictwa zawodowego prowadzone były w większości

Wszystkie klasy kierunków z branży motoryzacyjnej objęte są

oraz związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, okre-

w formie wirtualnej poprzez Internet, media społecznościowe

patronatem firmy Inter Cars w ramach programu „Młode Kadry”

ślenie wyzwań w branży w związku ze zmianami społecznymi,

oraz publikacje artykułów w prasie i dystrybucję ulotek.

obejmującego szkolenia, kursy, platforma szkoleniowa online.

gospodarczymi i technologicznymi.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Tychy opracowano w formie

Klasy I, II i III kształcące się w zawodzie technik pojazdów

Podczas III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji Zawodowy

elektronicznej „INFORMATOR o tyskich szkołach ponadpod-

samochodowych - na mocy umowy z 2018 r. siedemdzie-

Erasmus+ odporny na przyszłość dyrektor Zespołu Szkół nr 7

stawowych na rok szkolny 2020/2021” dla uczniów klas ósmych

sięciu czterech uczniów zostało objętych patronatem Opel

przedstawiła informacje na temat współpracy szkoły z firmami

zawierający ofertę tyskich szkół zawodowych. Informator został

Manufacturing Poland Sp. z o.o. - szkolenia, stypendium.

działającymi na rynku pracy w obszarze gastronomii i hote-

za pośrednictwem szkół podstawowych bezpośrednio do

W roku szkolnym 2020/2021 na mocy umów zawartych w 2019

zdobywanych przez uczniów podczas staży zawodowych

uczniów klas ósmych tyskich szkół.

roku dziewiętnastu uczniów klasy drugiej na kierunku technik

odbywanych w ramach programu Erasmus+ (wydarzenie było

pojazdów samochodowych zostało objętych patronatem firmy

transmitowane przez TV Polsat w październiku 2020).

larstwa na poziomie międzynarodowym oraz kwalifikacjach

udostępniony na tyskim Portalu Oświatowym oraz przesłany

W okresie pandemii nie było możliwości zorganizowania sta-

Maflow (szkolenia, stypendium), a czterdziestu trzech uczniów

cjonarnych Targów Edukacyjnych szkół ponadpodstawowych,

klas pierwszej i drugiej na kierunku technik eksploatacji por-

które we wcześniejszych latach cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Dni otwarte szkół zawodowych i inne

tów i terminali patronatem firmy Wellcome Airport Services
- szkolenia, praktyki, wycieczki edukacyjne.
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Celem usprawnienia zarządzania oświatą w okresie pande-

▬

w sprawie określenia dotacji pobranej w nadmiernej

mii i czasowych ograniczeń funkcjonowania szkół i placówek

wysokości z budżetu miasta Tychy na prowadzenie

oświatowych podjęte zostały następujące działania:

szkoły/przedszkola oraz dotacji wykorzystanej

▬

spotkania, narady i szkolenia dla dyrektorów

niezgodnie z przeznaczeniem w poszczególnych

jednostek oświatowych organizowane

latach objętych postępowaniami:
˗ 1 postępowanie zakończone wydaniem

na bieżąco na Platformie Zoom,
▬

decyzji administracyjnej,

zakupiono podpisy elektroniczne dla wszystkich

˗ 1 postępowanie w toku,

jednostek oświatowych, które ich jeszcze nie
▬

posiadały (dla dwudziestu siedmiu dyrektorów

▬

w sprawie wpisu do ewidencji szkół

oraz kadry kierowniczej MCO), aby usprawnić

i placówek niepublicznych oraz dokonywania

obieg dokumentów w warunkach pracy zdalnej,

zmian wpisów w tej ewidencji:
˗ 15 postępowań zakończonych wydaniem

utworzono konta e-mail dla wszystkich

decyzji administracyjnej,

wicedyrektorów jednostek oświatowych celem

˗ 26 postępowań zakończonych wydaniem zaświadczeń,

usprawnienia komunikacji drogą elektroniczną.
▬

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zaległości
poprzez rozłożenie na raty zwrotu dotacji pobranej
w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem:
˗ 1 postępowanie zakończone wydaniem

Miejskie Centrum Oświaty z upoważnienia Prezydenta w 2020

decyzji administracyjnej,

roku wydało:
▬

▬

226 decyzji o przyznaniu uczniom z rodzin

▬

˗ 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji

15 decyzji o przyznaniu zasiłków szkolnych

administracyjnej o umorzeniu postępowania,

uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji

˗ 1 postępowanie zakończone wydaniem

finansowej ze względu na zdarzenie losowe,
▬

za wyszkolenie i praktyczne przygotowanie
uczniów kształcących się w danym zawodzie,
▬

8 decyzji o wykreśleniu szkół niepublicznych z ewidencji,

▬

1 decyzję odmawiającą zmiany we wpisie
do ewidencji szkół niepublicznych,

▬
▬

▬

decyzji administracyjnej.

38 decyzji o przyznaniu pracodawcom
młodocianych pracowników dofinansowania

WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY I POWIATU W OBSZARZE OŚWIATY
W 2020 roku przeprowadzono rekrutację dzieci/uczniów

klas pierwszych szkół
podstawowych

23

1202

58

klasy pierwszej specjalnej

1

9

3*

klas czwartych sportowych
szkoły podstawowej
klas siódmych dwujęzycznych
szkół podstawowych

rozpoczętych

procedur

konkursowych

stawie §11h ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

3351

152

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.
zm.).

4

139

3

83

4
4

W związku z powyższym siedmiu dyrektorom, którym kończyła
się kadencja w dniu 31 sierpnia 2020 roku, przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora do 31 sierpnia 2021 roku na mocy §11h
ust. 1a pkt 1 ww. rozporządzenia MEN, natomiast w jednym przypadku zaistniała konieczność zastosowania art. 63 ust. 1, 12 i 21
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 910), tj. przeprowadzenie konkursu.
4. Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych:

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

licea ogólnokształcące

4

437

15

technika

6

427

15

szkoły branżowe I st., w tym
specjalne

5

154

6

Dane według: OSON

osiem

*w tym oddział łączony klas I-II

mianowanego oraz przeprowadzenie egzaminów
na awans zawodowy nauczycieli w 2020 roku.
Powołano

pięćdziesiąt

sześć

komisji

egzaminacyjnych,

wynikiem pozytywnym zakończyło się pięćdziesiąt sześć postępowań. Ponadto wydano dwa akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa, tj. dla
nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy
oraz legitymujących się co najmniej 5-letnim okresem pracy

▬

ustalenie w drodze zarządzenia Prezydenta

w szkole wyższej, którzy z dniem nawiązania stosunku pracy

planu dofinansowania form doskonalenia

w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050/23/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30

W związku z epidemią Sars-COV 2 wszystkie postępowania

na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, szkół

stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form dosko-

egzaminacyjne wymagały szczególnej organizacji i zostały

podstawowych i szkół ponadpodstawowych:

nalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach

przeprowadzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz

ewidencji szkół niepublicznych,

▬

wykonanie w drodze zarządzenia

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy

przestrzeganiem reżimu sanitarnego.

Prezydenta zadania ustawowego:

na rok 2020 i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

1 decyzję w sprawie udzielenia ulgi w spłacie
zaległości poprzez rozłożenie na raty zwrotu

˗ w sprawie określenia terminów przeprowadzenia

opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez placówki

dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub

postępowania rekrutacyjnego i postępowania

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty,

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów

których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe

1 decyzję w sprawie określenia dotacji pobranej

na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli

nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia,

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

w nadmiernej wysokości z budżetu miasta Tychy

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.

Zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale 8a ustawy o sys-

2. Ustalenie terminów przerw w pracy przedszkoli

spełniającym wymagania przysługuje prawo do pomocy mate-

˗ w sprawie określenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania

5. Wsparcie materialne na cele edukacyjne
uczniów w trudnej sytuacji materialnej

temie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 z późn.zm.) uczniom

w poszczególnych latach objętych postępowaniami,

uzupełniającego, w tym terminów składania

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie

dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do szkół

prowadzonych przez miasto Tychy w roku szkolnym

podstawowych prowadzonych przez miasto Tychy;

samorządu terytorialnego (20%) przyznawanej w formie sty-

wstrzymania dotacji wypłacanej z budżetu miasta Tychy,

2019/2020 zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta

pendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

2 decyzje w sprawie wstrzymania dotacji
wypłacanej z budżetu miasta Tychy.
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31

logicznego

na stanowiska dyrektorów szkół należało unieważnić na pod-

6 decyzji odmawiających wpisu do

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

▬

oddziałów przedszkolnych
w przedszkolach i szkołach
podstawowych, w tym
w placówkach niepublicznych
wybranych w procedurze
konkursowej

Z powodu ogłoszenia w marcu 2020 roku stanu epidemio-

zawodowego nauczycieli:
1.

na prowadzenie szkoły/przedszkola oraz dotacji

▬

w sprawie wstrzymania dotacji wypłacanej
z budżetumiasta Tychy:

o niskim dochodzie stypendium szkolnego,

REKRUTACJA
do

Liczba
uruchomionych
grup / oddziałów

Prowadzenie postępowań administracyjnych:

Liczba placówek

9. Optymalizacja procesów zarządzania oświatą

Liczba
zrekrutowanych
dzieci / uczniów

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=490903
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▬

przeprowadzenie postępowań rekrutacyjnych do
poszczególnych typów placówek oświatowych

rialnej ze środków z budżetu państwa (80%) i budżetu jednostki

Miasta Tychy podjętym w grudniu 2019 roku.
3. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów

W 2020 roku wydano 226 decyzji w sprawie stypendium szkol-

wspomaganych systemem elektronicznym (za wyjątkiem

szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

nego. W całym roku nie przyznano stypendium szkolnego

rekrutacji do klas czwartych sportowych),

w tym powołanie komisji konkursowych oraz

dziewięciu uczniom ze względu na przekroczenie kryterium

organizacja i powierzenie stanowisk dyrektora.

dochodowego. Na podstawie pozytywnych decyzji i złożonych
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przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających ponie-

w kwocie 500 zł/miesiąc - od stycznia 2020 roku do

sienie wydatków na cele edukacyjne, wypłacono stypendia
szkolne stanowiące refundację tych wydatków.

▬

▬

Zielone szkoły

czerwca 2020 roku – łącznie na kwotę 3000,00 zł,

Z uwagi na okres pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem

przyznane we wrześniu 2020 roku za osiągnięcia

się wirusa Sars-Co-2 uczniowie tyskich szkół w roku szkolnym

uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 dla trzech uczennic

2019/2020 nie korzystali z wyjazdów śródrocznych na tzw. „zie-

Uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji

w kwocie 500 zł/miesiąc - od września 2020 roku

lone szkoły”.

materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. zgon żywiciela

do grudnia 2020 roku – łącznie na kwotę 6000 zł.

WYBRANE REMONTY I INWESTYCJE W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH PRZEPROWADZONE W 2020 ROKU
PRZEZ WYDZIAŁ REMONTÓW UM TYCHY:
▬

20 remontów w 11 szkołach podstawowych na łączną
kwotę: 668 475,44 zł: (SP nr 6; SP nr 10; SP nr 11;

rodziny, nagła ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia

Ogółem kwota wypłaconych stypendiów „Lider zawodu” w 2020

8. Kierowanie do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

SP nr 13; SP nr 21; SP nr 35; SP nr 36; SP nr 37;

wskutek klęski żywiołowej) można przyznać zasiłek szkolny

roku wyniosła 9000 zł.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

SP nr 40; Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2);

na podstawie wniosku złożonego w terminie nie dłuższym niż
dwa miesiące od momentu zaistnienia zdarzenia.

Liczba
uczniów

Łączna kwota
wypłaconych zasiłków
szkolnych

ośrodku wychowawczym (Dz.U. 2011 r. nr 296, poz. 1755) nieletni,

nr: 5, 6, 17, 26, 12 oraz Ekologiczno-Artystyczne

wobec którego sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w młodzie-

Przedszkole Niepubliczne „PROMYK”, Przedszkole

151 629,84 zł

żowym ośrodku wychowawczym, zwanym dalej „ośrodkiem”,

Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”);

148

cono jednorazowo.

Liczba
uczniów
Łącznie wypłacono w roku 2020

15

9 300,00 zł

8 remontów w 7 przedszkolach
na łączną kwotę 638 958,18 zł: (przedszkola

w wysokości 620 zł. Przyznano go piętnastu uczniom i wypła-

Łączna kwota
wypłaconych zasiłków
szkolnych

▬

przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym

W 2020 roku złożono dwadzieścia trzy wnioski o zasiłek szkolny

LICZBA I WARTOŚĆ WYPŁACONYCH W 2020 ROKU ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania,

LICZBA I WARTOŚĆ WYPŁACONYCH W 2020 ROKU STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Źródło: dane MCO

kierowany jest do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju

▬

względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku

Ponadto w mieście na podstawie Uchwały Nr 0150/XXI/434/04

braku miejsca zamieszkania - starostę właściwego ze względu

Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004 r. przyznawane jest

na miejsce pobytu nieletniego.

7 remontów w 4 technikach na łączną kwotę 256 461,41 zł:
(Technikum nr 2, ZS nr 4; ZS nr 6; ZS nr 7);

Edukacji, zwany dalej „ORE”, przez starostę właściwego ze
▬

5 remontów w 3 liceach na łączna kwotę 308 963,70 zł:
(ZS nr 1; I LO; III LO);

▬

Stypendium „Quod discis, tibi discis” (czegokolwiek się uczysz,

3 remonty w budynku Zespołu Szkół
Muzycznych na kwotę 41 687,75 zł;

dla siebie się uczysz). Uprawnionymi do otrzymania nagrody są

W 2020 roku na podstawie wydanych postanowień Sądu

Źródło: dane MCO

studenci posiadający wybitne osiągnięcia naukowe oraz zaan-

Rejonowego

gażowani w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta Tychy.

6. Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów

Wychowawczych skierowanych zostało siedemnastu nielet-

W 2020 roku 10 osobom wypłacono w sumie 17 894,20 zł.

nich, z czego dwunastu przebywa w wyznaczonych przez ORE

na kwotę 11 800,00 zł – wyremontowano wejścia

placówkach.

do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2;

Stypendium miasta Tychy „Tyskie Orły”
Stypendium Miasta Tychy „Tyskie Orły” jest jedną z form wspie-

7. Dowóz uczniów /dzieci

rania przez miasto Tychy zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Jako organ prowadzący miasto Tychy zobowiązane jest prze-

Stypendium to wypłacane jest przez okres 10 miesięcy najlep-

pisami ustawowymi tak zorganizować sieć publicznych szkół,

szym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie miasta Tychy

aby wszystkie dzieci zamieszkujące na terenie miasta miały

za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane
w poprzednim roku szkolnym. W 2020 roku:
▬

▬

w

Tychach

do

Młodzieżowych

▬
▬

▬
9. Kierowanie do kształcenia specjalnego do

remont w placówce wychowania pozaszkolnego

oprócz kosztów związanych z remontami w 2020 r.
na bieżącą obsługę, naprawę i konserwację budynków

ośrodków/szkół poza miastem Tychy

placówek oświatowych będących własnością

Na podstawie art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

gminy, placówek wychowania pozaszkolnego

możliwość spełniania obowiązku szkolnego w placówkach, któ-

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), w związku

oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

rych odległość od ich miejsca zamieszkania nie przekraczała

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi

poniesiono koszt w wysokości 539 219,87 zł.

wypłacono stypendia przyznane we wrześniu

odpowiednio 3 km w przypadku klas I-IV szkół podstawowych

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w 2020 roku

2019 roku na okres roku szkolnego 2019/2020

i 4 km w przypadku klas V-VIII szkół podstawowych. Dzięki

dziewięciu uczniów zamieszkujących w Tychach zostało skiero-

dla 29 uczniów w kwocie po 500,00 zł

wprowadzonej od stycznia 2018 roku karcie ŚKUP dzieci i mło-

wanych do szkół specjalnych poza Tychami, odpowiednich ze

miesięcznie - w okresie od stycznia 2020 roku

dzież do 16 roku życia mogą bezpłatnie korzystać z transportu

względu na rodzaj niepełnosprawności, głównie do młodzieżo-

pod kątem współczynników przenikalności cieplnej

do czerwca 2020 roku na kwotę 87 000,00 zł,

komunikacji na terenie czterdziestu jeden miast w dwudziestu

wych ośrodków socjoterapeutycznych.

i ochrony zieleni w ramach zadań dotyczących

wypłacono stypendia przyznane we wrześniu

jeden gminach aglomeracji katowickiej, wchodzących w skład

kompleksowej termomodernizacji czterech szkół:

2020 roku na okres roku szkolnego 2020/2021

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja, Szkoły

Poza tym, zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy

nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego

do grudnia 2020 roku na kwotę 56 000,00 zł,

Prawo Oświatowe, obowiązkiem organu prowadzącego jest zapew-

oraz Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej.

łączna kwota wypłaconych stypendiów

nienie niepełnosprawnym uczniom oraz dzieciom pięcioletnim

W IV kwartale 2020 r. ogłoszono postępowania

Ponadto:
▬

dla 28 uczniów w kwocie po 500,00 zł
miesięcznie – w okresie od września 2020 roku
▬

remont kuchni i stołówki w SP nr 10
na kwotę 16 470,00 zł;

Ośrodków

„Tyskie Orły” wyniosła 143 000,00 zł.

zlecono uzupełnienie dokumentacji projektowej

Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii, Szkoły Podstawowej

i sześcioletnim, realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie

przetargowe na realizację termomodernizacji

przedszkolne bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

obiektów. W ramach prac planuje się m.in.: docieplenie

Wypłata stypendium „Lider zawodu”

odpowiednio do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkol-

ścian, wymianę instalacji c.o. ; wymianę opraw

Stypendium Miasta Tychy „Lider zawodu” przyznawane jest

nego, szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością

oświetleniowych. Zakończenie wszystkich inwestycji

uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe mają-

ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

planuje się na 2021 rok, a ich koszt to ponad 16 mln zł;

cym znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie.

lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawo-

Stypendium wypłacane jest przez okres 10 miesięcy w wyso-

wej. W 2020 r. dofinansowanie dowozu objęło 83 dzieci (w tym

kości po 500 zł.

28 to zwrot kosztów dowozu dzieci/uczniów z niepełnosprawno-

„Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej

W roku 2020 wypłacono stypendium „Lider zawodu”:

ściami realizowanego przez rodziców własnymi samochodami,

102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz

przyznane we wrześniu 2019 roku za osiągnięcia

a 51 to dowóz uczniów z niepełnosprawnościami realizowany przez

wymiany źródła ciepła”. Wartość inwestycji: 358 342,32 zł,

w roku szkolnym 2018/2019 dla jednej uczennicy

firmę przewozową na podstawie umowy z przewoźnikiem.

w tym dofinansowanie: 272 000,00 złotych.

▬
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▬

przy udziale dotacji celowej z budżetu Górnośląsko –
Zagłębiowskiej Metropolii zrealizowano zadanie pn.
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Łącznie na remonty i konserwacje w placówkach oświato-

SPORT I REKREACJA

wych, placówkach wychowania pozaszkolnego i Poradni
Psychologiczno–Pedagogicznej w 2020 roku wykorzystano
środki w wysokości 2 497 171,50 zł

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ponadto:
▬
▬

na terenie 22 placówek oświatowych nasadzono 48 drzew,
wycince poddano 47 drzew (w tym 3 owocowych);

W 2020 roku MOSiR Tychy zorganizował 19 imprez o charakte-

Od 12 marca 2020 roku ze względu na pandemię zawieszono

w SP nr 3 rozpoczęto modernizację placu zabaw –

rze sportowo-rekreacyjnym, w których uczestniczyło 1215 osób.

prowadzenie treningów, a także rozgrywki sportowe. Związki

w 2020 roku wydatkowano na ten cel 70 230,00 zł

Do czasu ogłoszenia epidemii SARS-COV2 kibicowało im około

sportowe zrezygnowały z przeprowadzenia części imprez. Od

150 osób, a po 20 czerwca 2020 roku imprezy odbywały się bez

maja, po zniesieniu obostrzeń, wznowiono część treningów

udziału publiczności. Jednocześnie MOSiR Tychy był współor-

sekcji MOSM Tychy, jednak w ograniczonym zakresie. Zajęcia

ganizatorem pięciu imprez sportowo-rekreacyjnych, w których

prowadzone były na obiektach plenerowych. Część meczów

brało udział około 250 osób – kibicowało im około 50 osób.

ligowych w sezonie jesienno-zimowym nie odbyła się lub została

- ściągnięto i zutylizowano płyty poliuretanowe,
wzmocniono podbudowę, wykonano dojścia z płyt
chodnikowych, wymieniono istniejące urządzenia,
zutylizowano materiały z demontaży i rozbiórek;
▬

przeprowadzono remont dwóch tarasów oraz murków
oporowych w Żłobku Miejskim na kwotę 42 526,64 zł.

INFOGRAFIKA 64

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
W 2020 ROKU

przełożona na kolejny rok ze względu na nieobecność zawodZ powodu epidemii COVID-19 odwołano organizację niektórych

ników lub trenerów spowodowaną izolacją bądź kwarantanną.

imprez. Zrezygnowano m.in. z: Mistrzostw Amatorów Miasta
Tychy w Tenisie Stołowym w Grach Pojedynczych i Podwójnych,

W okresie letnim zorganizowano (z zachowaniem zasad bezpie-

Mistrzostw Amatorów Miasta Tychy w Pływaniu, czterech bie-

czeństwa i ograniczonej liczby uczestników) zajęcia plenerowe

gów w ramach XIII GP Tychów w Biegach Długodystansowych

dla mieszkańców:

i II Festiwalu Biegów Dziecięcych i Młodzieżowych. Odwołano

▬

Joga na Paprach – zajęcia odbywały się

▬

Tai Chi – zajęcia odbywały się na terenie parku

na zieleńcu Kompleksu Sportowego Paprocany,

wszystkie festyny skierowane do dzieci i młodzieży, w tym organizowany zawsze w grudniu Mikołajkowy Bal na Lodzie.

w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.
Dział Organizacji Imprez MOSiR Tychy na początku 2020 roku
zakupił pięć namiotów stelażowych, bramę dmuchaną, pięć
kompletów ławostołów – powiększając tym samym swoje
zaplecze techniczne. Na doposażenie Działu Organizacji Imprez

W ramach działań Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego

w wyżej wymieniony sprzęt przeznaczono 19 488,33 zł.

w Tychach prowadzono treningi w następujących dyscyplinach:

lekkoatletyka

hokej na lodzie
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Warsztaty Extreme City
To autorski projekt, którego patronem jest Ministerstwo Sportu
i Turystyki. W ramach warsztatów odbywały się szkolenia

WYBRANE INWESTYCJE SPORTOWE REALIZOWANE
W TYCHACH W 2020 ROKU PRZEZ WYDZIAŁ
INNOWACJI I INWESTYCJI UM TYCHY

z wyspecjalizowanymi instruktorami jazdy na rolkach, deskorolce oraz hulajnogi, a także pokazy i warsztaty w Skate Parku

▬

Przystań sportów wodnych przy
Jeziorze Paprocańskim (MARINA)

w Parku Jaworek. Warsztaty prowadzone były w trzygodzinnych
blokach raz w tygodniu, w lipcu i sierpniu. W trakcie ich trwania

Marinę – jeden z najładniejszych obiektów tego typu w kraju -

prowadzona była kampania propagująca jazdę w kasku.

oddano do użytku w maju 2020. W ramach inwestycji powstał

W lipcu 2020 roku w ramach warsztatów zorganizowano

budynek parterowy o nieregularnym kształcie składający się

spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji

z dwóch bloków funkcjonalnych (szkoleniowego i magazyno-

w Tychach, którzy w trakcie zajęć rozmawiali z uczestnikami

wego), połączonych zadaszeniem nad prześwitem. Powierzchnia

o bezpieczeństwie korzystania ze Skate Parku, jeździe w kasku

użytkowa budynku to 393,63 m2. Całość zaprojektowano tak,

i ochraniaczach. Wizyta ta była elementem kampanii wdrożo-

aby dach budynku mógł stanowić przedłużenie istniejącej już

nej w całym kraju po tragicznym wypadku w jednym z polskich

promenady. Elewacja budynku została częściowo wykończona

Skate Parków.

deskami z modrzewia syberyjskiego, a od strony dachu płytami

Lodowiska sezonowe

do wodowania oraz trybuny dla kibiców. Budynek posiada insta-

W okresie zimowym uruchomiono trzy otwarte lodowiska miejskie:

włóknocementowymi. Poza tym powstały pomosty, przestrzeń
lacje: wodną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego

▬

w Parku Miejskim Solidarności,

ogrzewania, wentylacji mechanicznej, monitoringu. Źródłem

▬

przy ul. Brzozowej,

ogrzewania jest pompa ciepła oraz grzejniki elektryczne. Koszt

▬

w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.

inwestycji to 9 594 000,00 zł. W budynku mieści się sekcja kaja-

Lodowiska otwarte były w styczniu i do 26 lutego 2020 roku

karska Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych.

oraz dwa tygodnie w grudniu 2020 roku.
▬

Boisko do futbolu amerykańskiego

Dostosowanie Hali Sportowej dla osób

Zmodernizowane boisko na osiedlu „Z” pomiędzy ul. Beskidzką

z niepełnosprawnościami

a kościołem św. Maksymiliana Kolbego posiada nawierzchnię z trawy

Hala Sportowa przy ul. Piłsudskiego została doposażona

syntetycznej na podbudowie z kruszywa kamiennego, bramki do

Tyska Arena przy ul. Edukacji jest obiektem lekkoatletycznym

skocznię do skoku w dal i trójskoku oraz rzutnię do pchnięcia kulą.

▬

Arena lekkoatletyczna

obejmujący: dwustronną bieżnię o długości 60 m, dwustronną

w specjalistyczną rampę pozwalającą osobom z niepełnospraw-

futbolu amerykańskiego, piłki nożnej oraz trybuny wykonane w kon-

kategorii IVa, co oznacza, że spełnia wymagania Polskiego

Obiekt jest ogrodzony i monitorowany. Całkowity koszt inwesty-

nościami na szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze dotarcie

strukcji stalowej z miejscami siedzącymi dla 300 osób. W ramach

Związku Lekkiej Atletyki oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia

cji, na który pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

na trybuny i parkiet. Koszt doposażenia wyniósł 29 495,40 zł.

inwestycji powstało także zaplecze szatniowo-socjalne dla

Federacji Lekkoatletycznych IAAF. Pozwala to na rozgrywanie m.in.

i Turystyki oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

zawodników, sędziów oraz pomieszczenie magazynowe na sprzęt.

oficjalnych zawodów lekkoatletycznych, zawodów rangi młodzie-

to 20 453 520,19 zł. Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Sportu

Całość została ogrodzona, zamontowano także furtki, bramy

żowych mistrzostw Polski oraz mityngów międzynarodowych.

i Rekreacji w Tychach. Pierwszeństwo korzystania z obiektu ma

techniczne oraz piłkochwyty. Boisko i teren w pobliżu oświetlono,

Arena posiada m.in.: bieżnię o długości 400 metrów z sześcioma

sekcja lekkoatletyczna, następnie kluby piłkarskie, grupy szkolne,

przebudowano także układ komunikacyjny dla pieszych, a sam

torami, rów z wodą do biegów z przeszkodami, skocznie do skoku

osoby indywidualne.

obiekt połączono z drogą publiczną. Pojawiły się także elementy

w dal i trójskoku, skocznię do skoków wzwyż, dwie skocznie do

małej architektury: ławki i kosze na śmieci. Łączna powierzchnia

skoków o tyczce, a także rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszcze-

boiska to 4983 m . Koszt inwestycji: 3 473 823,84 zł.

pem oraz rzutu dyskiem i młotem. W ramach inwestycji powstały

2

także: trybuny na 500 miejsc siedzących, stanowisko dla sędziów

REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
PRZEPROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ
REMONTÓW UM TYCHY W 2020 ROKU:

i komentatorów oraz teren rozgrzewkowy dla lekkoatletów,
▬

wymiana nawierzchni kortu tenisowego w SP nr 40 przy
ul. Zgrzebnioka 45 w Tychach; wartość umowy:
200 399,77 zł, w tym koszty poniesione w 2020 r.:
68 256,12 zł (zadanie w trakcie realizacji);

▬

remont boiska wraz z przyległymi obiektami sportowymi
na terenie ZS nr 1 przy ul. Wejchertów: 177 120,00 zł;

▬

remont oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie
I LO przy ul. Korczaka w Tychach: 49 753,50 zł;

▬

remont wodnego placu zabaw
na OW Paprocany: 343 478,40 zł;

▬

remont kanalizacji deszczowej pod budynkiem
zaplecza sportowego przy boisku MOSIR
przy ul. Katowickiej 241: 23 985,00 zł.
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europejską federację jako jeden z neutralnych stadionów,

A. Bagiński, który pozostał w drużynie na stanowisku

na których mogą zostać rozegrane mecze rozgrywek klubowych

asystenta trenera, zastępując S. Shepetyuka;

UEFA w wypadku wybuchu epidemii COVID-19 w innych krajach.

▬

podpisano nowe kontrakty zawodnicze
z pozostałymi zawodnikami reprezentującymi

SEKCJA HOKEJA NA LODZIE

GKS Tychy w poprzednim sezonie;
▬

skład uzupełnią następujący nowi zawodnicy:

Pierwsza kolejka w 2020 roku została rozegrana trzeciego stycz-

Sz. Marzec, L. Havlik, J. Seed, P. Wronka, J. Dupuy

nia – w wyjazdowym meczu rywalem GKS Tychy było Podhale

oraz młodzi wychowankowie – O. Kasperek,

Nowy Targ. W styczniu drużyna rozegrała w sumie 12 spotkań

M. Ubowski, K. Gruźla i J. Krzyżek.

i odbyła 28 jednostek treningowych.
Od 11 września 2020 roku rozpoczęły się rozgrywki PHL w sezoW styczniu 2020 roku nastąpiły zmiany w sztabie trenerskim
– po rezygnacji trenera Andrieja Gusova pierwszym trenerem
został mianowany Krzysztof Majkowski. Wspólnie z Arkadiuszem
Sobeckim oraz Siergiejem Shepetyukiem prowadzili drużynę do

nie 2020/2021. W rozgrywkach ligowych PHL, na koniec roku
2020, GKS Tychy uplasował się na drugim miejscu.

SEKCJA KOSZYKÓWKI

końca sezonu 2019/2020. Do zmian doszło również w składzie

ale też uczestnictwo w pozostałych eventach, takich jak: Gala

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
TYSKI SPORT
STADION MIEJSKI TYCHY

Biznesu GKS Tychy, Biznes Lunch, wspólne spotkania integracyjne.
Informacja o wpisaniu Stadionu Miejskiego
w Tychach do katalogu UEFA
W związku z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną na świecie
UEFA zwróciła się do Tyskiego Sportu z zapytaniem o ewen-

Nowoczesny obiekt sportowy w Tychach to nie tylko sport, ale

tualną możliwość organizacji meczów międzynarodowych

także świetne miejsce do urządzania różnego rodzaju spotkań,

(klubowych i reprezentacyjnych) na stadionie w Tychach.

konferencji i szkoleń. Do dyspozycji mieszkańców oraz przedsiębiorców naszego miasta na warunkach komercyjnych zostały

Obiekt został wpisany do katalogu UEFA jako stadion zastępczy

oddane trzy sale konferencyjne - jedna z nich może pomieścić

w przypadku, gdy dany klub lub reprezentacja nie mogłaby roze-

300 gości. Na terenie stadionu są więc organizowane spotkania

grać meczu w ramach Ligi Europy, Ligi Mistrzów lub Ligi Narodów

biznesowe, szkolenia i pokazy. Stadion Miejski w Tychach dzięki

na własnym terenie. Dotychczas otrzymano wstępne zapyta-

doskonałej lokalizacji w samym centrum miasta cieszy się dużym

nia z jednego ze szwajcarskich klubów oraz reprezentacji Estonii

zainteresowaniem przedsiębiorców. Od listopada 2015 roku

dotyczące organizacji spotkań na stadionie w Tychach, jednak

swoją działalność na stadionie prowadzi siłownia Active Point

ostatecznie drużyny te otrzymały zgodę na rozegranie ich u siebie.

Fit & Gym. Tu działa też Klub Biznesu GKS Tychy, którego główną
misją jest stworzenie warunków integracji środowiska bizneso-

Liga Narodów na Stadionie Miejskim w Tychach

wego w naszym mieście. Obecnie liczy około 60 członków.

Mecz pomiędzy Armenią a Gruzją odbył się 11 października 2020
roku, ale bez udziału publiczności i przy zachowaniu wszelkich

Strefa VIP, która została stworzona na Stadionie Miejskim

obostrzeń epidemiologicznych.

w Tychach, jest przygotowana głównie dla środowiska biznesowego, dla którego komfortowe warunki przeżywania emocji

Mecz Ormian z Gruzinami pierwotnie miał się odbyć w Erewaniu,

sportowych mają takie samo znaczenie, jak widowisko sportowe.

stolicy Armenii. Z powodu konfliktu zbrojnego pomiędzy

Nowoczesna przestrzeń wraz z profesjonalną obsługą jest wyjąt-

Azerbejdżanem a Armenią, który trwa w Górskim Karabachu

kowym miejscem zawierania nowych, jak również pielęgnowania

(terytorium sporne pomiędzy dwoma krajami), UEFA zde-

już istniejących kontaktów biznesowych. Członkostwo w Klubie

cydowała się przenieść mecz na neutralny grunt. Wybrano

Biznesu GKS Tychy nie oznacza tylko obecności na meczach,

Tychy, które przed sezonem zostały m.in. wytypowane przez
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drużyny – do zespołu dołączyło dwóch napastników: Łotysz

Sekcja koszykówki GKS Tychy występująca w ramach rozgrywek I ligi

Kirils Galoha i Rosjanin Viacheslav Trukhno.

mężczyzn rozpoczęła rundę rewanżową w dniu 4 stycznia 2020 roku.

Sezon zasadniczy GKS Tychy zakończył na pierwszym miejscu

12 marca 2020 roku Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu

w tabeli PHL, zdobywając w 47 meczach 101 punktów. Pierwsza

PZKosz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawi-

runda Play Off rozpoczęła się od dwóch meczów w Tychach,

rusem (COVID-19), zawiesił do dnia 25 marca 2020 roku wszystkie

które zakończyły się zwycięstwami GKS-u. Kolejne dwa spotka-

rozgrywki w koszykówce organizowane przez PZKosz. 20 marca

nia zostały rozegrane na tafli w Toruniu i tutaj również lepszym

2020 roku Zarząd PZKosz poinformował kluby uczestniczące

zespołem w obu meczach okazali się tyscy zawodnicy. Po czte-

w pierwszej lidze mężczyzn, że z dniem 19 marca 2020 roku roz-

rech zwycięstwach GKS awansował do półfinału Mistrzostw

grywki zostają zakończone. Utrzymano kolejność w tabelach

Polski i czekał na kolejnego przeciwnika.

na dzień ich zawieszenia, tj. 12 marca 2020 roku.

Kolejnym przeciwnikiem w walce o Mistrzostwo Polski miał być

Tym samym w drugiej części sezonu zasadniczego koszyka-

zespół GKS Katowice. Rywalizację planowano rozpocząć 12 marca.

rze z zaplanowanych trzynastu spotkań rozegrali jedenaście,

Pierwsze dwa mecze miały być rozegrane w Tychach, jednak ze

w których odnieśli pięć zwycięstw i sześć porażek.

względu na szerzącą się epidemię koronawirusa mecze Polskiej
Hokej Ligi zostały odwołane. Władze PHL i Polskiego Związku

25 marca 2020 roku uchwałą Zarządu PZKosz podał tabelę koń-

Hokeja na Lodzie, mając na uwadze zdrowie zawodników

cową po przerwanym i zakończonym sezonie 2019/2020, która

i kibiców, podjęły decyzję o zakończeniu rozgrywek w sezonie

została opracowana na zasadach określonych w § 107 Regulaminu

2019/20 na etapie fazy ćwierćfinału Play Off. Mistrzostwo Polski

Współzawodnictwa Sportowego PZKosz – tzn. w przypadku,

zostało przyznane drużynie GKS Tychy, która bez porażki prze-

gdy dwie (lub więcej) drużyny mają taką samą liczbę punktów,

szła pierwszą rundę oraz była najlepszą drużyną po sezonie

o kolejności decydują wyniki bezpośrednich meczów/meczu

zasadniczym. Po tak niespodziewanym zakończeniu sezonu

między tymi drużynami. Po uwzględnieniu zapisów Regulaminu

drużyna rozpoczęła fazę roztrenowania. Stosując się do zaleca-

tyscy koszykarze zajęli ostatecznie dziewiąte miejsce. Plan mini-

nych środków bezpieczeństwa, sztab szkoleniowy przygotował

mum, który drużyna założyła przed sezonem, tzn. zajęcie miejsca

plan treningowy, który zawodnicy realizują indywidualnie do

premiowanego awansem do rundy play-off, nie mógł być zre-

momentu, aż sytuacja dotycząca epidemii się nie poprawi.

alizowany. Drużyna została pozbawiona możliwości rozegrania

W okresie od 2 stycznia do 31 marca 2020 roku drużyna roze-

dwóch ostatnich spotkań w sezonie, podczas których miała

grała 19 spotkań ligowych, jeden mecz sparingowy i wykonała

występować w charakterze gospodarza z Górnikiem Trans.eu

75 jednostek treningowych.

Wałbrzych oraz z Zetkama Doral Nysa Kłodzko.

Po zakończeniu sezonu 2019/2020 doszło do zmian kadrowych:

Okres od sierpnia do 20 grudnia 2020 roku to dla sekcji koszy-

▬

nie przedłużono kontraktów zawodniczych

kówki czas obejmujący przygotowanie do sezonu – obóz

z następującymi zawodnikami:

przygotowawczy,

N. Tujhanen, K. Galoha, W. Trukchno, A. Jeronau,

postęp przygotowań przed sezonem oraz 15 spotkań zalicza-

G. Klimenko, A. Jefimenko, M. Kolarz, M. Bryk oraz

nych do pierwszej części sezonu. Przed przystąpieniem do
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przygotowań do sezonu 2020/2021 w drużynie zaszły istotne

WODNY PARK TYCHY
– JEDYNY TAKI W POLSCE

Bezpieczeństwo to priorytet
korzystają-

nych wymogów sanitarnych. Wprowadzono na stałe dezynfekcję

cych z atrakcji Wodnego Parku Tychy było i jest priorytetem.

opasek z transponderami, a tzw. powierzchnie wspólne, takie

RCGW S.A. realizuje zadanie własne gminy w zakresie kultury

Zlokalizowane w obiekcie laboratorium na bieżąco monitoruje

jak klamki, drzwi, uchwyty szafek i poręcze są regularnie

jących wcześniej występował na parkietach drugiej ligi. Nowym

fizycznej i turystyki, prowadząc Wodny Park Tychy, jeden z naj-

parametry fizyko-chemiczne wody w nieckach i atrakcjach WPT.

dezynfekowane. Przy zakupie biletów preferowanym rodzajem

kapitanem został Paweł Śpica, który w swojej karierze repre-

nowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

W 2020 roku wykonano 10 330 ręcznych oznaczeń podstawo-

płatności były transakcje bezgotówkowe.

Otwarty 30 kwietnia 2018 roku Wodny Park Tychy (WPT) dzięki

odczytów automatycznych. Oznaczenia są wykonywane zgod-

synergii z oczyszczalnią ścieków i produkowanemu tam bioga-

nie z harmonogramem badań i zatwierdzone przez Powiatową

w Wodnym Parku Tychy zapewniono najwyższą jakość wody,

zowi jest samowystarczalny energetycznie. Posiada również

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach.

która jest dezynfekowana poprzez działanie dichlorku sodu,

zmiany personalne. Do drużyny dołączyli: Radosław Trubacz,
który poprzednie cztery lata spędził w pierwszoligowej Polonii
Leszno, Filip Stryjewski i Dawid Grochowski. Ten duet rozgrywa-

Mąkowski, Ignacy Jakacki i Łukasz Polakowski.
Do 20 grudnia 2020 roku koszykarze rozegrali 15 spotkań,

unikatowe na skalę kraju atrakcje, takie jak pierwsza w Polsce

odnieśli 9 zwycięstw i doznali 6 porażek. W spotkaniach rozgrywanych w charakterze gospodarza tyszanie wygrali 5 spotkań

scu w tabeli.

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

początku

bezpieczeństwo

gości

Dzięki

zastosowaniu

najnowocześniejszych

technologii

następnie podchlorynu sodu, szkła aktywowanego, węgla aktyw-

zjeżdżalnia z pionowym startem (aqualoop), symulator sur-

Zgodnie z harmonogramem poboru próbek zatwierdzonym przez

nego oraz lamp UV. Wielostopniowa dezynfekcja wody w każdym

fingu, Łaźnie Piwne czy edukatorium – Wodna Akademia.

PSSE w Tychach w 2020 roku zrealizowano również 3537 badań,

ze zbiorników basenowych posiadającym niezależny obieg gwa-

które przeprowadziło akredytowane laboratorium zewnętrzne

rantuje bezpieczeństwo odwiedzających obiekt, a jakość wody

Eurofins Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. z Katowic.

potwierdzana jest poprzez ciągły monitoring jej parametrów.

sach od 12 marca do 19 czerwca oraz od 17 października do

W czerwcu, po ponownym otwarciu obiektu, wprowadzono

Współpraca

31 grudnia.

rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa klien-

W 2020 roku kontynuowano lub podjęto współpracę z klien-

tów i pracowników. Zamontowano specjalne osłony z plexi

tami instytucjonalnymi, m.in. PEC S.A., FCA Polska – Centrum

i doznali 3 porażek, w spotkaniach wyjazdowych: 4 zwycięstwa
i 3 porażki, co pozwoliło zakończyć 2020 rok na czwartym miej-

samego

wych parametrów fizyko-chemicznych wody basenowej i 86 400

zentował ekstraklasowy AZS Koszalin oraz pierwszoligowe
Krosno i Astorię Bydgoszcz. Ponadto skład uzupełnili Kacper

Od

odpowiednie oznakowania zapewniające utrzymanie specjal-

W 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa oraz obostrzeń
Wodny Park Tychy musiał zawiesić działalność na 174 dni: w okre-

Klub Piłkarski GKS Tychy w 2020 roku prowadził na wysokim

W 2020 roku strefę rekreacyjną, sportową, saunową, edukacyjną

separujące pracowników od klientów, wyznaczono strefy bez-

Rekreacji i Kultury, Polska Akademia Surfingu, Klub Sportowy

poziomie działalność szkoleniową w sekcjach piłki nożnej senio-

i SPA Książęce w WPT odwiedziło aż 276 485 klientów: najwięcej

pieczeństwa przy kasach i w szatniach, a także umieszczono

Alpino, MDK Łaziska Górne, Szkoła Pływania Wodnik 29, Aqua

rów występujących na poziomie I ligi oraz dzieci i młodzieży.

w styczniu, lutym, sierpniu i lipcu. Największą popularnością cie-

dozowniki z płynem dezynfekującym. Dla gości udostępniono

Pure Energy, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy, Akademia

szyły się bilety dwugodzinne do strefy rekreacyjnej. W czołówce

ograniczoną liczbę szafek oraz co drugi prysznic. Wprowadzono

Montessorri Tychy, Tyski Sport S.A.

Klub posiada profesjonalną kadrę szkoleniową (trenerską)
oraz bazę sportową do prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz

popularności plasują się również bilety rodzinne 2+1 oraz 1+2.

uczestniczenia w rozgrywkach ligowych. Ponadto Klub uczest-

Wodny Park Tychy dla tyszan

niczy w rozgrywkach PZPN i bierze czynny udział w organizacji

Dzięki współpracy z miastem Tychy w ramach programu

licznych imprez sportowych.

„Aktywni 60+ – druga godzina gratis” z bezpłatnej godziny w strefie rekreacyjnej skorzystało 3641 seniorów z Tychów. Natomiast

W chwili obecnej Klub posiada drużynę seniorów występującą

aż 5779 razy z bezpłatnych lekcji pływania pod okiem wykwa-

w Fortuna I Lidze – sezon 2019/2020 zakończony na dziewiątym

lifikowanej kadry instruktorskiej skorzystali uczniowie drugich

miejscu w tabeli. Drużyna awansowała do ćwierćfinału Pucharu

klas szkół podstawowych z Tychów.

Polski, ulegając po dogrywce Cracovii Kraków 1:2.
Wydarzenia stałe
W swoich strukturach Klub posiada drużynę rezerw, która

W 2020 roku kontynuowano także eventy saunowe. W tematycz-

zakończyła 2020 rok na dziewiątym miejscu w tabeli, wygrywa-

nych nocach saunowych brało udział zwykle od 80 do 100 osób.

jąc siedem meczów, jeden remisując i przegrywając osiem.

W wieczorkach saunowych tylko dla kobiet uczestniczyło od 50
do 70 pań. Popularnością wśród rodzin cieszyły się Rodzinne

W 2020 roku Klub posiadał 12 drużyn młodzieżowych, a naj-

Saunowania, czyli wprowadzona w 2020 roku mini impreza

większym ich sukcesem był awans drużyny U17 do Centralnej

z możliwością saunowania dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18

Ligi Juniorów U17. Dodatkowo Klub prowadzi nowatorski pro-

lat. Sauny Książęce były także areną zmagań najlepszych sau-

jekt skierowany do najzdolniejszych młodych zawodników grup

namistrzów w Polsce – 1 lutego w ramach PTS Classic odbyły

młodzieżowych - TOP TALENT, dzięki któremu mają oni dodat-

się eliminacje do tej imprezy. Dzięki współpracy marketingowej

kowe treningi, opiekę psychologa, dodatkowe zajęcia z języka

z Polskim Towarzystwem Saunowym wydarzenie cieszyło się

angielskiego i szereg innych dodatkowych zajęć/treningów,

dużą popularnością nie tylko wśród „saunowego świata”.

które wspierają ich rozwój.
Bez przeszkód udało się zrealizować kolejne edycje półkolonii
zimowych (13-24 stycznia) oraz letnich (sierpień). Wzięło w nich
w sumie udział ponad sto dzieci z Tychów i okolic.
Dzięki aktywnej współpracy z najemcami i partnerami zorganizowano „Bajo, wakacje”, czyli ostatni weekend sierpnia z atrakcjami.
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W zakresie współpracy marketingowo-promocyjnej podczas
organizacji imprez podjęto wspólne działania m.in. z Aqua Pure
Energy, Szkołą Pływania Wodnik, Fabryką Formy, Warsztatem

IMPREZY MASOWE W 2020
ROKU W TYCHACH

Formy, Restauracją u Przewoźnika, a także Hotelem Tychy, Parkiem

W 2020 r. wydano 8 decyzji, na podstawie których odbyło się

Trampolin Jumpcity Katowice, Kinem Helios Galeria Libero

31 imprez masowych. Wszystkie miały charakter sportowy.

w Katowicach, Hotelem Flora w Tychach, restauracją Avanti Steak

W związku z sytuacją epidemiologiczną, sytuacja w zakre-

House w Tychach, Gabinetem Kosmetologicznym NK z Tychów.

sie imprez masowych była bardzo dynamiczna. W ciągu roku

Wodny Park Tychy kontynuował również współpracę marketin-

tego typu imprezy mogły się odbywać z udziałem publiczności

gowo-promocyjną z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym,

w ograniczonym zakresie (25% oraz 50% pojemności stadionu),

Tyskim Sportem S.A., KS Gwardia Tychy, a także z tygodnikiem

a także bez udziału kibiców. Mimo tych obostrzeń w imprezach

„Twoje Tychy”, portalem tychy.pl, portalami pless.pl, tychy.info,

masowych na terenie miasta wzięło udział prawie 42 tysięcy

bielsko.info, czecho.pl.

mieszkańców. Wyjątkowa i dynamiczna sytuacja wymagała ciągłej współpracy miasta z organami opiniującymi, zwłaszcza

Oprócz działań w mediach społecznościowych (29 300 obserwu-

Policją, Strażą Pożarną i Miejską, a także Sanepidem.

KULTURA I PROMOCJA
W mieście funkcjonuje pięć instytucji kultury: AUKSO, Teatr Mały,
Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejskie
Centrum Kultury. Ponadto w Tychach działają: Młodzieżowy
Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków oraz Młodzieżowy
Dom Kultury nr 2.

AUKSO – ORKIESTRA
KAMERALNA MIASTA TYCHY

jących na Facebooku, ponad 2500 na Instagramie) prowadzono
działania promocyjne w radiu (Radio Bielsko, Radio Express),

Jedna z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie, niekwestio-

a także kampanie outdoorowe – billboardy przy DK1 w Kobiórze,

nowany lider zespołów tego rodzaju w Polsce. AUKSO – powołane

i Henryka Mikołaja Góreckiego. Podczas ostatniego z koncertów

Mikołowie, Dąbrowie Górniczej, a także reklamy w Galerii

w lutym 1998 roku przez grupę absolwentów Akademii Muzycznej

tego cyklu gościnnie wystąpił Marcin Świątkiewicz (klawesyn).

Katowickiej, Dworcu PKP w Katowicach, przystankach autobu-

w Katowicach wspólnie z Markiem Mosiem, wybitnym skrzyp-

sowych i w autobusach całej aglomeracji.

kiem, dyrygentem i kameralistą, od początku jest obszarem

Cykl

artystycznych poszukiwań, twórczego rozwoju oraz wspólnego

AUKSO4KIDS prowadzonych przez Joannę Bronisławską aka

edukacyjnych

warsztatów

muzycznych

dla

dzieci

kreowania sztuki najwyższej jakości. W roku 2016 AUKSO stała się

Asi Mina w 2020 roku posiadał dwie linie tematyczne. Tematem

Instytucją Kultury Miasta Tychy, od roku 2018 jest współprowadzona

warsztatów była muzyczna podróż po dekadach w histo-

przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

rii muzyki rozrywkowej, zaczynając od lat 50. do roku 2000.
Scenariusz zajęć, początkowo z udziałem publiczności, a następnie

W 2020 roku Orkiestra zrealizowała dwadzieścia przedsięwzięć

przeniesionych do świata online, został ułożony na podstawie

sezonowych z udziałem publiczności, jedenaście przedsięwzięć

książki graficznej Marianny Oklejak pt. „No to gramy! Muzyczna

sezonowych przeniesionych do sieci internetowej i siedem przed-

awantura od Little Richarda do Björk”. Zajęcia realizowane

sięwzięć festiwalu Auksodrone online. Łącznie — trzydzieści

w maju oraz czerwcu przybliżyły zagadnienia gamy muzycznej

osiem przedsięwzięć. Program koncertowy został zaplanowany

i były poświęcone jej poszczególnym dźwiękom. Ze względu na

na podstawie wypracowanej koncepcji pięciu cykli: AUKSO

sytuację epidemiczną warsztaty zostały przygotowane w wer-

MODERN, AUKSO CLASSICS, AUKSO4KIDS, POLISH SOUNDS

sji online, prezentowanej za pośrednictwem profilu Facebook

i NEXT WAVE, różniących się pod względem stylu muzycznego.

AUKSO. AUKSO4KIDS przybierało różnorodne formy: koncertów,

Ze względu na przypadającą w 2020 roku 250. rocznicę urodzin

krótkich występów oraz wykładów przeplatanych fragmentami

Ludwiga van Beethovena, kolejny z cyklów koncertowych, zaty-

muzycznymi i opowieściami o muzyce.

tułowany AUKSO CLASSICS, został poświęcony jego twórczości.
W ramach pięciu koncertów AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta

Podczas koncertów cyklu POLISH SOUNDS, które odbyły się

Tychy pod dyrekcją Marka Mosia wykonała osiem symfonii wiel-

w 2020 roku w tyskiej Mediatece, wystąpili uznani artyści kształ-

kiego klasyka. W styczniu odbył się także koncert specjalny

tujący współczesną, polską scenę muzyczną: Mela Koteluk,

w ramach cyklu AUKSO CLASSICS z udziałem charyzmatycznego

Baranovski oraz zespoły Bokka i Kamp!.

wirtuoza skrzypiec Robiego Lakatosa.
Z kolei w ramach cyklu NEXT WAVE odbyły się cztery koncerty
W ramach koncertów cyklu AUKSO MODERN poszukiwano

artystów działających na pograniczu gatunków, których twór-

wspólnych cech łączących głównie twórczość kompozytorów XX

czość wymyka się tradycyjnej klasyfikacji. Na scenie wystąpiły

i XXI wieku. Koncerty odbywały się z gościnnym udziałem: akor-

zespoły EABS, KIRK, Lonker See, a także Trio Bastarda.

deonisty Marcina Wyrostka i gitarzysty klasycznego Łukasza
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Kuropaczewskiego, którzy wystąpili w repertuarze Astora Piazzolli

Z końcem roku odbył się specjalny koncert świąteczny AUKSO

i Antonia Vivaldiego. Zestawienie utworów dwóch kompozytorów

transmitowany na żywo na profilu Facebook AUKSO, podczas któ-

z różnych epok ukazało podobną metodę kompozytorską obu

rego wykonano Concerto grosso VIII g-moll op. 6 „Fatto per la Notte

twórców i ich wspólne inspiracje. Kolejne koncerty przedsta-

di Natale” („Koncert na Boże Narodzenie”) Arcangelo Corellego

wiły muzyczne sylwetki kompozytorów amerykańskich: Steve’a

oraz Serenadę XIII G-dur KV 525 „Eine kleine Nachtmusik”, jedną

Reicha, Philipa Glassa i polskich: Krzysztofa Pendereckiego

z najpopularniejszych kompozycji Wolfganga Amadeusza Mozarta.
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AUKSODRONE

jazzu, ambientu, elektroniki i hip-hopu. Wszystkim koncertom
towarzyszyło słowo wstępu duetu radiowego HCH, czyli Jacka

Trzecia odsłona festiwalu AUKSODRONE, łączącego muzykę

Hawryluka i Bartka Chacińskiego.
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poważną z jazzem i elektroniką, odbyła się w dniach 6-8
listopada 2020 r. w tyskiej Mediatece. Publiczność mogła

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-

uczestniczyć w koncertach za pośrednictwem Internetu i trans-

19 w tej edycji zrezygnowano z wydarzeń towarzyszących.

misji oraz retransmisji wydarzeń publikowanych na profilu

Współorganizatorami festiwalu AUKSODRONE byli: Program 2

Facebook Auksodrone i AUKSO oraz emitowanych na antenie

Polskiego Radia oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Programu Drugiego Polskiego Radia. Na program festiwalu
złożyło się siedem koncertów utrzymanych w trzech cyklach:

AUKSO ONLINE

OPERA NOVA, JAZZ+, PENDERECKI 2.0. Tak, jak w poprzednich
edycjach, wspólnym mianownikiem wszystkich koncertów była

W czasie pandemii zamieszczano na profilu Facebook AUKSO

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka

archiwalne nagrania orkiestry z muzyką m.in. Wojciecha Kilara,

Mosia – wykonawcy oryginalnych partytur i specjalnie przygo-

Krzysztofa Pendereckiego czy Grażyny Bacewicz. Każde nagra-

towanych aranżacji.

nie zostało poprzedzone komentarzem Maestro Marka Mosia.

W cyklu OPERA NOVA odbyło się prawykonanie zamówionej

z muzykami AUKSO.

Poza tym w sieci publikowano krótkie wywiady/rozmowy
przez AUKSO opery „Syrena. Melodrama aeterna” — drugiego,
wspólnego dzieła kompozytora Aleksandra Nowaka i pisarza

NAGRODY 2020

Szczepana Twardocha. Prawykonanie spotkało się z głośnym
aplauzem krytyki muzycznej, plasując się m.in. w rankingu

W listopadzie 2020 roku premiera opery „Drach. Dramma per

dziesięciu najważniejszych wydarzeń w kategorii Muzyka

musica” Aleksandra Nowaka z librettem Szczepana Twardocha

poważna 2020 roku według Doroty Szwarcman (Tygodnik

na podstawie książki pisarza otrzymała nagrodę Koryfeusz

„Polityka”). W prawykonaniu udział wzięli: AUKSO Orkiestra

2020 w kategorii „Wydarzenie roku”. Opera została napisana na

Kameralna Miasta Tychy pod kierownictwem Marka Mosia oraz

zamówienie festiwalu Auksodrone w 2019 roku. Opera została

soliści: Joanna Freszel, Ewa Biegas, Jan Jakub Monowid oraz

także wydana na płycie przez Anaklasis — wydawnictw płytowe

Bartłomiej Duś.

będące częścią Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

JAZZ + to cykl koncertów z udziałem uznanych przedstawicieli
współczesnej, polskiej sceny jazzowej. Wystąpili:
▬

Marcin Wasilewski Trio (6 listopada),

▬

Marek Napiórkowski (7 listopada),

▬

Adam Pierończyk (8 listopada).

Marek Napiórkowski wraz z orkiestrą i swoim zespołem wykonali napisany specjalnie na festiwal materiał muzyczny pt.
„String Theory”, z kolei jeden z najwybitniejszych polskich saksofonistów – Adam Pierończyk wykonał premierowo w pełni
autorski projekt przeznaczony na orkiestrę smyczkową, saksofon i elektronikę.
Publiczność festiwalu miała także okazję uczestniczyć online
w koncertach cyklu PENDERECKI 2.0. Twórczość zmarłego
w 2020 roku Krzysztofa Pendereckiego zabrzmiała w interpretacji brytyjskiego muzyka i kompozytora Jonny’ego Greenwooda.
Inspiracja muzyką Pendereckiego doprowadziła do napisania przez gitarzystę Radiohead utworu pt. „48 Responses to
Polymorphia”. W cyklu wystąpił także Piotr „Pianohooligan”
Orzechowski — pianista, improwizator, kompozytor i jeden
z najbardziej kreatywnych i bezkompromisowych artystów
młodego pokolenia. Na finałowy koncert tego cyklu wystąpił
nu-jazzowy duet Skalpel, którego brzmienie oscyluje wokół
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TEATR MAŁY W TYCHACH
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

4. „Scena Tychy” - 27 grudnia 2020 roku zainaugurowano
przegląd konkursowy kolektywów artystycznych „Scena
Tychy”. W ramach konkursu odbyły się pokazy online
następujących spektakli: „Disco Mori” Grupy Artystycznej

1. proLOGOS – Festiwal Słowa Online to cyfrowy wstęp
do Logos Fest – Tyskiego Festiwalu Słowa. proLOGOS
zainaugurowany został 22 maja 2020 roku premierą online

Teatr T.C.R, „Monsieur Charlie” – Teatr HoM, „Po drugiej
stronie Wisły” – Teatr OdRuchu, „Bal w Operze”
– Alternatywny Teatr BELFEgoR. Jury w składzie:

koncertu piosenek Jonasza Kofty „Miniatura o ciszy”.

Maria Seweryn, Agnieszka Kulińska

W ramach Festiwalu Teatr Mały w Tychach wyprodukował

i Anna Wieczur-Bluszcz przyznało nagrodę Teatrowi

następujące słuchowiska: „Darcie pierza” Agnieszki

OdRuchu za spektakl „Po drugiej stronie Wisły”.

Osieckiej, „O człowieku, który zlitował się nad dyrektorem”

2.

Jeremiego Przybory, cykl słuchowisk Jonasza Kofty „Dialogi

Izolacja społeczna spowodowana wybuchem pandemii spowo-

na cztery nogi” z udziałem Piotra Fronczewskiego

dowała konieczność przeformułowania programu działalności

i Tomasza Grochoczyńskiego, „Świnka – sztuka teatralna

Teatru. Zbudowane zostały nowe możliwości działań – oferta

w jednym akcie” z udziałem Kamilli Baar. W programie

programowa została oparta na produkcjach audio i wideo.

Festiwalu znalazły się również propozycje kreatywnych

W okresie od marca do grudnia 2020 roku wyprodukowano

warsztatów językowych online skierowanych do dzieci

audiobooki, słuchowiska, czytania wideo dla dzieci, spektakle,

i młodzieży. Projekt otrzymał dofinansowanie Narodowego

koncerty – wszystkie realizacje udostępniano na platformach

Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

online.

„Iluzje” Iwana Wyrypajewa - 21 czerwca 2020 roku
na platformie YouTube odbyła się premiera spektaklu
„Iluzje” w reż. Pawła Drzewieckiego. W spektaklu

3.

nia się z programem artystycznym oraz edukacyjnym Miejskiej

udział wzięli: Katarzyna Herman, Marta Ścisłowicz,

Galerii Sztuki OBOK, co aktywnie wypełnia przestrzenie

Bronisław Wrocławski oraz Paweł Drzewiecki.

Pasażu Kultury ANDROMEDA. Działalność twórcza w struktu-

„Song o ciszy” - koncert piosenek Jonasza Kofty

rach Teatru Małego zarówno Galerii jak i Pasażu, jest niebywale

- 28 listopada 2020 roku w ramach VII edycji LOGOS FEST
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Przez cały sezon działalność sceniczna Teatru, twórczo dopeł-

Szalenie istotna była aktywność online Galerii w czasie pan-

tury teatru zapewniają Galerii OBOK sprawia, iż działalność

demii. Pojawiły się wtedy takie inicjatywy jak cykl edukacyjny

merytoryczna tego największego w mieście ośrodka sztuk pla- „Sztuka od kuchni” oraz cykl e-wystaw. Do najważniejszych
stycznych twórczo się rozwija i nieustannie jest wzbogacana
o nowe inicjatywy, spotykające się z entuzjastycznym przyję-

z nich należą:
▬

ciem odbiorców. Z kolei ścisła współpraca kuratora Galerii z
zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim środowiskiem plastycznym, owocuje w wystawy najwybitniejszych artystów sztuk
plastycznych.

„Świat bez nas II”- e-wystawa malarstwa
Romana Maciuszkiewicza;

▬

„Martwe z natury-suplement”- e-wystawa
cybergrafii Ryszarda Czernowa;

▬ -„Andyjski kobierzec” e-wystawa Lecha Kowalczyka.

Do najważniejszych działań zrealizowanych w przestrzeni
Galerii w roku 2020 należą:
▬

Wystawa „Zapis obecności” - grafiki i rysunki
Anny Kowalczyk Klus i Weroniki Siupki, którą
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zainaugurowano również współpracę z Tyskimi Liniami
Trolejbusowymi w ramach „Galerii na Szelkach”;
▬

20 edycja konkursu Tychy Press Photo. Nastąpiło
wówczas oficjalne przekształcenie konkursu
w „Festiwal Fotografii Dokumentalnej”;

▬

„W oczekiwaniu Ocaliciela”- wernisaż monumentalnej

▬

„Artysta w narożniku”- rzeźbiarski 9-dniowy

pracy Franciszka Starowieyskiego;
performance w przestrzeni Pasażu Kultury Andromeda.

funkcjonalna. Sztuki wizualne, za które odpowiada Galeria

Tyskiego Festiwalu Słowa odbyła się internetowa premiera

OBOK stanowią nieodłączny element widowiska teatralnego,

koncertu „Song o ciszy” stanowiącego liryczny dialog

zaś wywodzące się ze sztuk scenicznych działania performa-

dwóch poetów – Jonasza Kofty i Andrzeja Poniedzielskiego.

tywne, coraz mocniej wpisują się we współczesnej sztuce

Koncert stanowił spotkanie liryzmu z humorem, młodości

w działania plastyczne. Podobnie bliźniacze z pracą zakorze-

z doświadczeniem, refleksji z romantyzmem, a zadbali

nionego od wieków w działaniach teatru aktora, są realizowane

o to m.in. Iwona Loranc, Klaudia Walencik, Krzysztof

w ANDROMEDZIE działania filmowe oraz literackie. Wspólne dzia-

Kulbicki, Paweł Drzewiecki i zespół Trzy Dni Później.

łania na płaszczyźnie promocyjnej, organizacyjno-formalnej,
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MUZEUM MIEJSKIE W TYCHACH
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
W 2020 roku Muzeum Miejskie w Tychach konsekwentnie pro-

w ramach Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy. „Kultowe

epidemiologiczną i wprowadzeniem zaleceń izolacji miesz-

Osiedle A“ to cykl tzw. „potańcówek”, czyli spotkań prezen-

kańcy kontaktują się telefonicznie i mailowo (często dołączając

tujących żywiołowe tańce połączone z elementami nauki

archiwalne fotografie z prywatnych albumów), co jest wprowa-

podstawowych kroków oraz zabaw tanecznych. Wszystko to

dzeniem do indywidualnych rozmów. Akcję zwieńczy publikacja,

w kameralnej i „sąsiedzkiej” atmosferze w przytulnej Akademia

która będzie podsumowaniem badań i wywiadów.

Cafe oraz progach Domu Parafialnego kościoła pw. Miłosierdzia

wadziło działania organizacyjne i merytoryczne w kierunku
przekształcenia się w muzeum specjalistyczne, skupione

Bożego.

„Pocztówki na dobre! (jutro)” – limitowana seria pocztówek wyda-

W 2020 roku Muzeum zainicjowało także projekt badań historii

To pomysł na utrzymanie kontaktu z odbiorcami, do których

nych z myślą o osobach, które nie mogły odwiedzać Muzeum.

na tematach architektury i urbanistyki „Nowych Tychów”.
Do ważnych działań, silnie zaznaczających ten nurt działalności, należało zaangażowanie się w koprodukcję filmu
dokumentalnego „Niemczyk – ostatni buntownik architektury” - scenariusz i reżyseria: Marcin Zasada, zdjęcia i montaż:
Marcin Nowak, premiera: 27 czerwca 2020 roku. Efektem jest
wyjątkowy, bo pierwszy film poświęcony pamięci i twórczości
wybitnego architekta ważnego dla miasta Tychy, zmarłego 13
maja 2019 roku. Stanisław Niemczyk był autorem nowatorskich
rozwiązań, takich jak zabudowa Ośrodka Wypoczynkowego
w Paprocanach czy osiedla mieszkaniowego H7 na terenie
dzielnicy Glinka, ale zasłynął przede wszystkim jako twórca
wyjątkowych kościołów, m.in. pw. Ducha Świętego w Tychach
— jednego z najwybitniejszych budynków sakralnych zrealizowanych po II wojnie światowej w Polsce, wpisanego w 2020 roku
do rejestru zabytków województwa śląskiego oraz powsta-

mówionej „My z osiedla A“ – projekt badań i gromadzenia zapi-

Muzeum nie docierało przez Internet, a także forma doda-

sów historii mówionej wśród mieszkańców tyskiego Osiedla A

nia otuchy tym, którzy w czasach pandemii są „na posterunku“

– najstarszego osiedla „Nowych Tychów”, bo pierwszego wznie-

i nie pracują w trybie home office. Pocztówki „ku pokrzepie-

sionego po podjęciu decyzji o rozbudowie dawnej osady

niu” mogli znaleźć w swoich skrzynkach mieszkańcy niektórych

w 1951 roku. Tę szczególną i „wielobarwną” społeczność Osiedla

tyskich bloków. Trafiły też za pośrednictwem wolontariuszy do

tworzą niejednokrotnie osoby pochodzące z różnych, dalekich

seniorów, pracowników lokalnych punktów sprzedaży, kierowców

zakątków Polski. Część z nich mieszka tu od dziecka, niektó-

komunikacji miejskiej i medyków. A wszystko z chęci wprowa-

rzy sprowadzili się w młodości. Za każdym razem są to jednak

dzenia nastroju nadziei i pogody ducha. Dwie edycje to łącznie

świadkowie wyjątkowych przemian przez doświadczenie specy-

osiem wzorów: wiosenna (1200 sztuk, po 300 sztuk każdego

fiki czasów, przechowujący o nich indywidualną pamięć. Wielu z

wzoru) oraz zimowo/świąteczno-noworoczna (1600 sztuk, po

nich to ludzie starsi lub w sędziwym wieku, których świadectwa

300 sztuk każdego wzoru). Pocztówki prezentowały archiwalne

czasów narażone są na bezpowrotną utratę. Od września 2020

zdjęcia ze zbiorów Muzeum uzupełnione inspirującymi cytatami z

roku mieszkańcy są zachęcani do udziału w akcji oraz do zdal-

popularnych piosenek. Na rewersie pojawiła się również zachęta

nego kontaktu z pracownikami Muzeum. W związku z sytuacją

do podzielenia się pocztówką w mediach społecznościowych.

jącego wciąż kościoła św. Franciszka z Asyżu i św. Klary
w Tychach. Film w nieszablonowy sposób prezentuje twórczość projektową Stanisława Niemczyka w szerokim kontekście

W listopadzie 2020 roku zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach

współczesnej architektury. Wśród rozmówców znaleźli się czo-

wzbogaciły się o trzy nowe, wyjątkowe obiekty. Zakupione dzieła

łowi, nie tylko śląscy, współcześni architekci: Tomasz Konior,
Przemo Łukasik (Medusa), Maciej Miłobędzki (JEMS Architekci),

to unikatowe projekty elementów polichromii do wnętrza
kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach. Ich autorem jest Jerzy

dr Ryszard Nakonieczny, Robert Skitek (RS+), Dietmar Eberle,

Nowosielski – jeden z najważniejszych polskich malarzy drugiej

a także przyjaciele i współpracownicy Niemczyka. Film został

połowy XX wieku. Projekty przedstawiają wizerunki dwóch pro-

ciepło przyjęty przez gości premierowego pokazu. Kolejny

roków – Elizeusza i Jonasza oraz świętego Benedykta. Pochodzą

pokaz otwarty dla publiczności odbył się 3 października 2020

z ok. 1982 roku. Warto zaznaczyć, że w zbiorach Muzeum znajdują

roku, natomiast od 25 do 31 grudnia 2020 roku film można było

się już inne projekty omawianej polichromii. Pozyskane dzieła

obejrzeć online w ramach nielimitowanego dostępu.

stanowią więc znaczące dopełnienie muzealnej kolekcji, a jednocześnie są jednymi z najcenniejszych jej elementów.
Konsekwencją architektoniczno-urbanistycznego nurtu w działalności Muzeum Miejskiego w Tychach było zainaugurowanie
w 2020 roku cyklu „Czas na architekturę“. To nowy cykl spotkań
traktujących o sztuce projektowania, organizowania i kształtowania szeroko pojętej przestrzeni – wspólnym mianownikiem
kolejnych jego odsłon będą zawsze wątki tyskie. Bohaterem
pierwszego (14 października 2020 roku) był Wodny Park Tychy,
a gościem – Andrzej Truszczyński, prezes grupy projektowej
TKHolding, która zaprojektowała obiekt.
Muzeum Miejskie w Tychach silnie angażowało się również
w aktywności lokalne – miejskie, śródmiejskie i osiedlowe
– „podwórkowe“. Najważniejszą z nich była kontynuacja działań
podjętych w 2017 roku w przestrzeni Osiedla A, czyli propozycja
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„Tychy w czasach pandemii” – ankieta zachęcająca do podzielenia się doświadczeniami z życia w czasach pandemii. Anonimowa
ankieta zawierała 34 konkretne pytania o codzienność w czasach izolacji społecznej. Muzeum, dostrzegając, że jesteśmy
w przełomowym momencie, który pociągnie za sobą zmiany, jak
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DANE STATYSTYCZNE
ZBIORY W 2020 ROKU

inne ważne wydarzenia z historii XX wieku, postanowiło wykorzystać ten moment, aby zebrać refleksje mieszkańców Tychów,

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach w 2020 roku realizo-

sione do Filii nr 13.

zakresie ze względu na pandemię. Biblioteka prowadziła różno-

wywania wystaw i publikacji. Od 17 kwietnia do 31 grudnia 2020
roku ankietę wypełniły 592 osoby.

FREKWENCJA W STARYM MAGISTRACIE
I W TYSKIEJ GALERII SPORTU W 2020 ROKU

wym profilu TGS-u. Łącznie zrealizowano czternaście odcinków.
Odnotowano 26 119 ich wyświetleń.

DZIAŁANIA W SIECI
▬

stronie internetowej, w której znajdują się linki
z pomysłami na aktywności w czasie kwarantanny;
▬

formy IBUK.LIBRA. Ponadto:
▬

▬

na stronie internetowej i na Facebooku

Akademica Biblioteki Narodowej,

kreatywne pomysły dla dzieci;

zakupiono 13 407 książek i 1200

▬

plastyczne oraz quizy zamieszczone na stronie

zrealizowano program Biblioteki Narodowej „Zakup

internetowej oraz na Facebooku z okazji obchodów

nowości wydawniczych do bibliotek”, wzbogacając

Święta Konstytucji 3 Maja i 11 listopada;
▬

na stronie internetowej i na Facebooku;

zamknięta dla czytelników od 12 marca do 2 maja 2020 roku i od

dr. Patryka Oczki „Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym”

7 listopada do 27 grudnia 2020 roku. 16 listopada uruchomiono

zaprojektowaną przez Zofię Oslislo-Piekarską oraz „ABC
– Architektura Bliżej Ciebie. Tychy 1951–1989. Archiwum fotografii
miasta” i wirtualną mapę – archiwum „ABC – Architektura Bliżej

Banialuki w Bibliotece – przedstawienia teatrzyku
pacynkowego i kukiełkowego oraz czytanie bajek

W związku z pandemią Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach była

W kategorii „grafika użytkowa” doceniono książkę – katalog

Zagadkownia – zagadki, quizy i łamigłówki
z dziedziny literatury i kultury udostępniane

▬

Uwagę jurorów zwróciły wszystkie trzy zgłoszone projekty.

Pakiet Małego Patrioty – pomysły na zabawy

jednostek zbiorów specjalnych,

W CZASIE PANDEMII

konkursu designu, którego organizatorem jest Zamek Cieszyn.

Zabawa ze Sztuką online – pojawiające się

kontynuowano przystąpienie do programu

zbiory o 2533 książki o wartości 47 500,00 zł.

Muzeum Miejskie w Tychach znalazło się wśród nominowanych

Na wszystko jest książka – akcja na Facebooku,
która promuje czytelnictwo i zbiory MBP Tychy;

Śląskiego zapewniono czytelnikom całoroczny dostęp do plat-

▬

do nagrody Śląska Rzecz 2019 – 15. edycji jedynego regionalnego

#NieZostawiamCzytelnika – przygotowanie zakładki na

– zorganizowano 1100 imprez i zajęć dla 50 452 uczestni-

▬

MUZEUM MIEJSKIE NOMINOWANE DO
NAGRODY ŚLĄSKA RZECZ 2019

udostępniane na stronie internetowej i na Facebooku;
▬

Wirtualna Studnia Życzeń – akcja, która ma

wrzutnię i książkomat. Okazało się, że jest duże zainteresowanie

zachęcić czytelników do zgłaszania własnych

tą możliwością wypożyczania i oddawania zbiorów.

pomysłów promowania czytelnictwa i spotkań
organizowanych w bibliotekach,

Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum

W tym czasie, pomimo że wszystkie placówki na terenie mia-

Miejskiego w Tychach” zrealizowaną we współpracy z Fundacją

▬

Kadry Literatury – facebookowy konkurs fotograficzny.

sta były zamknięte dla czytelników, udało się wykonać dużo

Kultura Obrazu – projekt graficzny strony i wizualizację danych
wykonali Jan Piechota i Paulina Urbańska. W kategorii „wystawiennictwo” zauważono wystawę czasową „Historia Mistrzów.
50 lat ligowego hokeja w Tychach (1969–2019)”, będąca opowieścią o najszybszej dyscyplinie sportu na świecie i jej niezwykłej,

prac wewnętrznych zaplanowanych na cały rok, m.in. przepro-

W sumie podjęto 166 działań online, które dotarły do 102 385

wadzono skontrum w czterech placówkach bibliotecznych (Filii

obserwujących fanpage MBP Tychy na portalu społecznościo-

nr 2, Filii nr 10, Filii nr 13 i Filii nr 18) oraz reinstalację systemu

wym Facebook. Streaming bezpośredni sześciu spotkań na

Prolib.

żywo zgromadził 154 osoby przed monitorami komputerów lub
smartfonów.

50–letniej historii w mieście Tychy. Ekspozycję przygotowaną
żowali: Katarzyna Jendrośka-Goik oraz tyskie Blank Studio:

zubytkowany. Zbiory zakupione w 2020 roku zostały przenie-

rodną działalność popularyzującą czytelnictwo, również online
ków. Dzięki Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa

Tyska Galeria Sportu – oddział Muzeum przygotowała waka-

we współpracy z Gemini Park Tychy zaprojektowali i zaaran-

wiono połączyć filie nr 9 i nr 13. W związku z tym w maju 2021

nastu placówkach na terenie całego miasta w ograniczonym

i zasilą archiwum Muzeum. Posłużą w przyszłości do przygoto-

odsłony prezentowano co piątek wieczorem na facebooko-

lokalu w Szpitalu Wojewódzkim. Uchwałą Rady Miasta postanoFilia nr 9 przestanie istnieć, a jej księgozbiór zostanie po części

edukacyjne, informacyjne i animacyjne we wszystkich czter-

wyniki ankiety staną się cennym obrazem tyskiej codzienności

W sierpniu 2020 roku MBP Tychy wypowiedziano warunki najmu

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I STATUTOWA
wała swoje zadania statutowe, świadcząc usługi biblioteczne,

ale też osób związanych w jakiś sposób z miastem. Opracowane

cyjny cykl „Tyskie historie sportowe”, którego premierowe

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W TYCHACH

Wprowadzono też nowe zasady korzystania ze zbiorów biblioDZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W 2020 ROKU

tecznych i usług MBP. Biblioteka udostępniała swoje zbiory
z zastosowaniem zasad reżimu sanitarnego. W 2020 roku kilka-

Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa i Justyna Batko. Tym

krotnie, automatycznie prolongowano wszystkim czytelnikom

samym Muzeum znalazło się w gronie firm, instytucji publicz-

wypożyczony księgozbiór i przez większą cześć roku nie nali-

nych i jednostek trzeciego sektora w województwie śląskim,

czano kar za przetrzymanie zbiorów.

które z sukcesem potrafią pracować z projektantami, używając designu jako skutecznego narzędzia pomagającego lepiej

Pandemia w znacznym stopniu utrudniła dotychczasową pracę

reagować na oczekiwania odbiorców i poprawiającego jakość

bibliotek. Przede wszystkim pojawiły się problemy z dostawcą,

codziennego życia. Zyskało też potwierdzenie najwyższej jako-

który od maja nie realizował w zadowalającym stopniu zamó-

ści w prowadzonych konsekwentnie działaniach i pokazywaniu,

wień i nie dostarczał najbardziej poszukiwanych nowości

że projektowanie w instytucjach kultury ma znaczenie.

wydawniczych. Dość znacznie wzrosły też ceny książek – w 2019
roku średnia cena książki wynosiła 18,72 zł, w 2020 roku – 21,46 zł.
Wpłynęło to na liczbę zakupionych zbiorów.

148

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 4:13:31

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2020

149

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=490903

KSIĄŻKA ELEKTRONICZNA

DANE CZYTELNICZE

W 2020 r. MBP Tychy kontynuowała usługę darmowego dostępu

Biblioteka

do publikacji elektronicznych na platformie IBUK Libra w ramach

w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to wynikiem czaso-

odnotowała

INFOGRAFIKA 68

spadki

w

danych

czytelniczych

Konsorcjum IBUK Bibliotek Województwa Śląskiego. W czerwcu

wego zamykania bibliotek z powodu pandemii i zaplanowanego

dokonano ponownego wyboru ibuków oraz wykupiono dostęp

zamknięcia Filii nr 5 z powodu remontu.

DANE STATYSTYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI W LATACH 2019-2020

na kolejny rok, począwszy od sierpnia 2020 roku. Obecnie baza
ta liczy 2243 publikacji. W ciągu całego roku wydano łącznie 123

W 2020 roku mieszkańcy mieli do dyspozycji 76 komputerów,

kody, liczba sesji wyniosła 2975, a liczba otwarć dokumentów

153 bezpłatne stanowiska internetowe oraz dostęp do pakietu

– 4014.

biurowego Office we wszystkich placówkach.

W 2020 roku kontynuowano również usługę bezpłatnego

W wypożyczalniach zarejestrowano 22 428 czytelników – o 6347

dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX Gamma. Na pod-

osób mniej niż rok wcześniej. Natomiast odnotowano sto-

stawie kilkuletnich obserwacji zauważono coraz mniejsze

sukowo niewielki spadek liczby odwiedzin, bo tylko o 0,6 %. Jest

zainteresowanie dostępem do tej bazy, dlatego w 2021 roku nie

to zapewne spowodowane tym, że bardzo dużo działań infor-

przewiduje się udostępniania tej usługi.

macyjnych i promocyjnych czytelnictwa przeniesiono do sieci,
co zapewniło stały kontakt z czytelnikiem.

Poza tym kontynuowano użytkowanie Cyfrowej Wypożyczalni
Publikacji Naukowych Academica, która pozwala na udostęp-

W 2020 roku na 100 mieszkańców przypadło 395,6 wypożyczeń

nienie w bibliotece kilkuset tysięcy publikacji ze wszystkich

(o 6,7 % wypożyczeń mniej niż w roku ubiegłym).

dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.
Zamknięcie Czytelni Głównej na okres ośmiu miesięcy, a także

POPULARYZACJA CZYTELNICTWA

obostrzenia wprowadzone po jej ponownym otwarciu (45 minut
w ciągu dnia) miały wpływ na zmniejszenie liczby korzystają-

W 2020 r. zorganizowano 1100 imprez dla 50 452 uczestników,

cych czytelników.

między innymi w ramach takich wydarzeń, jak:
▬

W 2020 roku MBP Tychy prenumerowała 145 tytułów, co stanowi

Tury Kultury – cykl spotkań autorskich z ludźmi
kultury i sztuki w Bibliotece Głównej Mediatece
– odbyło się sześć spotkań, w których wzięło

206 czasopism, z czego 19 egzemplarzy to dary pochodzące
z różnych źródeł. Ogólna kwota wydana na zakup czasopism

udział 1145 uczestników; wśród zaproszonych

tradycyjnych wyniosła 35 708,88 zł, z czego na prenumeratę

gości znalazła się m.in. pisarka Katarzyna

w „Garmond Press” wydano 34 105,06 zł, na innych wydawców

Bonda i aktorka Katarzyna Skrzynecka.

1494,64 zł, a na czasopisma elektroniczne 499,00 zł.

▬

Portrety Literackie – nowy cykl spotkań autorskich –
odbyły się cztery spotkania (z Beatą Majewską, Aliną
Przydatek, Alkiem Rogozińskim
i Joanną Jax), w których uczestniczyły 103 osoby.

▬

Świat na wyciągnięcie ręki – cykl podróżniczy – dwa
spotkania (z Krzysztofem Nowakowskim i Michałem
Szczęśniakiem), w których uczestniczyło 150 osób.

Inne aktywności i wydarzenia organizowane w tyskich bibliotekach: spotkania Klubów Motyli Książkowych, Bajkoteka,
Bajkoopowiadacz, Akademia 5 Zmysłów, Biblioferie, Czwartki
z paletą, Dyskusyjne Kluby Książki, Sztuka X Muzy, głośne czytanie i zajęcia plastyczne dla dzieci, Kiermasz na Deptaku.
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MIEJSKIE CENTRUM
KULTURY W TYCHACH
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
1.

W dniach od 4 do 12 stycznia MCK zorganizowało 29. edycję
festiwalu Tyskich Wieczorów Kolędowych.

wystąpiły trzy zespoły: „Perły i Łotry”, „Tonam i Synowie”
oraz „Mechanicy Shanty”, gromadząc sporą widownię
– w koncercie uczestniczyło 500 osób. Edycja letnia
festiwalu odbyła się 28-29 sierpnia w reżimie sanitarnym.

4. Tyski Festiwal Performance jest jednym z trzech
największych tego typu wydarzeń organizowanych
w Polsce. IX edycja odbyła się w dniach 9-11 października,
a jej temat przewodni brzmiał „Zero Waste”. Dzięki wsparciu

Pierwszego dnia koncert zespołu „Trzecia miłość”, pokazy

finansowemu MKiDN można go było zrealizować w bardziej

filmowe i warsztaty zorganizowano w ogrodzie MCK. Główny

rozbudowanej formule z niezwykle bogatym programem:

koncert zespołów „Banana Boat”, „Perły i Łotry”, „Ryczące

▬

W konkursie chórów wzięło udział aż 19 zespołów z całej

Dwudziestki” oraz Marka Szurawskiego odbył się w formule

Polski. Podczas wieczornych koncertów zaprezentowali się

hybrydowej (publiczność na żywo oraz transmisja online).

tacy artyści jak: zespół Turnioki, Skaldowie, Andrzej

W transmisji uczestniczyło 18 tysięcy odbiorców. Na żywo

i Maja Sikorowscy, chór Canticum Novum z Suszca, Zespół

we wszystkich wydarzeniach wzięło udział 307 osób.

Pieśni i Tańca Mały Śląsk oraz Akademicki Chór Politechniki

Festiwal był współorganizowany z Teatrem Małym w Tychach.

specjalnie na tyski festiwal, w tym prezentacje
czterech artystów zagranicznych,
▬

w specjalnie skomponowanych na tę okazję aranżacjach

odbyły się trzy wykłady autorytetów
w dziedzinie performance,

▬

Śląskiej pod dyr. Tomasza Giedwiłło. Podczas koncertu
finałowego, w programie „Kolędy z różnych stron świata” –

zaprezentowano 27 performensów przygotowanych

zorganizowano trzy panele dyskusyjne w postaci
omówień wszystkich zaprezentowanych performance.

3. Rock nie na Plaży – największa znajdująca się
w kalendarzu wydarzeń MCK w Tychach impreza masowa

Ze względu na ograniczenie festiwalowej widowni spowodo-

wykonanych przez H.J. Botora, wystąpiła AUKSO Orkiestra

w tym roku odbyła się wyjątkowo w tyskiej Mediatece.

wane wytycznymi epidemiologicznymi wszystkie występy

Kameralna Miasta Tychy pod batutą Henryka Jana

5 września dobrze znane utwory Cree usłyszano w zupełnie

zostały zamieszczone na kanale YouTube. Łączna liczba
wyświetleń to 2159.

Botora oraz solistki: Julietta Gonzales-Springer i Joanna

nowych aranżacjach – a to za sprawą AUKSO Orkiestry

Spandel. Łączna liczba uczestników wszystkich wydarzeń

Kameralnej Miasta Tychy, która zagrała wspólnie z grupą

odbywających się w ramach festiwalu wyniosła 8590 osób.

Sebastiana Riedla. Dzięki transmisji prowadzonej na YouTube

2. Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy tradycyjnie

W CZASIE PANDEMII

i Facebooku MCK w Tychach oraz Polskiego Radia Katowice
koncertu wysłuchało 21 tysięcy odbiorców z całej Polski,

W 2020 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

zapoczątkowała edycja zimowa pn. „Zimowa rozgrzewka”,

a nawet z zagranicy. Na żywo koncert zgromadził maksymalną

w dużym stopniu została przeniesiona do sieci. Zgodnie ze sta-

podczas której 25 stycznia w Pasażu Kultury Andromeda

możliwą w reżimie sanitarnym publiczność – 122 osoby.

tystykami zasięg postów w okresie od połowy marca do grudnia
wynosił 808 000. Realizowane były następujące cykle:
▬

„Dla Tych zagrają w sieci” – przegląd tyskich zespołów
muzycznych w formie minikoncertów, w ramach
którego zaprezentowali się następujący wykonawcy:
Chłodno, Michał Czachowski wraz z Krzysztofem
Nowakowskim, Pan Pozor, LaR Son, Sidor x S-AGE, Eloi,
Double Blind, Kasia Skiba i Ja, Tomasz Borowczyk.
Koncerty powyższych wykonawców były odtwarzane
na portalach FB oraz YT ponad 55 tysięcy razy.

▬

Miasto Całkiem Kulturalne” – dwuodcinkowe
wywiady z tyskimi artystami, które przybliżały
mieszkańcom miasta ich twórczość. Rozmawiano
z: Ireneuszem Krosnym, Henrykiem Botorem,
Wojciechem Łuką. Do czerwca wyemitowano sześć
odcinków, które miały w internecie 7308 wyświetleń.

▬

„Niemożliwe? Nie dla Polaków!” – wywiady
z podróżnikami. Projekt, w ramach którego w okresie
od marca do grudnia zrealizowano czternaście nagrań.
Wśród zaproszonych gości były takie osobistości jak
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„Spotkania Karolińskie” – współorganizowane
z parafią bł. Karoliny Kózkówny i Ośrodkiem Christoforos

Adam Bielecki czy Szymon Radzimierski oraz kilkoro

wydarzenia transmitowane na żywo na kanale YT TV

laureatów największych nagród podróżniczych

Karolina w każdą niedzielę w okresie od 3 maja do 28

w Polsce. Filmy zostały umieszczone na profilu Facebook

czerwca. Zorganizowano osiem spotkań o różnorodnej

i Youtube Miejskiego Centrum Kultury

tematyce: koncerty organowe, chóralne, muzyki

w Tychach i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem

klasycznej, recitale, spektakle. Łączna liczba wyświetleń

– łącznie zostały wyświetlone blisko 25 000 razy.
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W okresie letnim większość działań odbywała się w plenerze.

Dwie ostatnie gry zrealizowane zostały w ramach programu

Corocznie w czasie wakacji letnich w MDK-ach organizowane

Specjalnie z myślą o rodzinach uruchomiony został cykl Letni

Rewitalizacji dla Miasta Tychy Kultura Osiedla – Osiedle Kultury,

są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Młodzieżowy Dom Kultury

Ogród Sztuk Wszelakich składający się z warsztatów dla dzieci

która przyjęła zupełnie inną niż dotychczas formę. Dodatkowo

nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków oraz Młodzieżowy Dom Kultury

w filiach MCK (łączna liczba uczestników – 1056) oraz niedziel-

w ramach działań rewitalizacyjnych powstał na ul. Nałkowskiej

nr 2 proponują zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, taneczne,

nych imprez plenerowych w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury

mural malarsko-ceramiczny przedstawiający patronkę ulicy

rytmiczne, umuzykalniające, a także integrujące, sprzyjające

w Tychach. Prezentowano sztukę mądrą, niekomercyjną oraz

autorstwa duetu artystycznego Czary Mury – tyszanina Marka

współpracy, uczące pracy w grupie. Wszystkie zajęcia podzie-

edukowano poprzez zabawę, zapewniając rozrywkę dla całej

Greli oraz Marty Piróg.

lone są na bloki tematyczne tak, aby każdy mógł uczestniczyć

pokazy iluzji, koncerty. Łącznie w ogrodzie MCK odbyło się dzie-

Ponieważ tyszanie nie mogli się spotkać na Placu Baczyńskiego

specyficzną sytuacją związaną z epidemią Sars-CoV-2 dyrek-

więć spotkań, w których wzięły udział 563 osoby.

w ramach Tyskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, świąteczną
atmosferę w mieście wprowadziły animacje stworzone przez

W czasie pandemii uruchomione zostały pierwsze w Tychach

tyskich artystów oraz laureatów i uczestników konkursu map-

mobilne gry miejskie oparte na geolokalizcji – Zgrane Tychy,

pingu Tychy Light&Sound Festival, które można było oglądać

będące propozycją zupełnie nowej i bezpiecznej w obecnych

przez cały przedświąteczny weekend na budynkach w różnych

czasach formy aktywności na świeżym powietrzu. Gry zostały

lokalizacjach.

oparte na trzech różnych scenariuszach dedykowanych dla trzech

Barubara” tyszanina Bartłomieja Szymczyka,
▬

gra młodzieżowa na osiedlach H i Ł –
„Wyjątkowe stworzenia” o tematyce fantasy
bazująca na elementarzu wyjątkowych
stworzeń – stworów z mitów i legend.

nia ich pracy w trybie stacjonarnym i przyjęcia wychowanków.
W lipcu i sierpniu 2020 r. zorganizowano bezpłatne zajęcia
dla łącznie około 200 dzieci z całego miasta w wieku od 7 do 12 lat.

czyć w nich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

„Zagadki Sherlocka. Stary dwór Shoscombe”,
gra rodzinna na osiedlach N i O – „Przygody

wakacyjnych i funkcjonowania MDK-ów w okresie epidemii oraz
odpowiednio przygotowali placówki do bezpiecznego wznowie-

podzielone na bloki tematyczne tak, aby każdy mógł uczestni-

gra kryminalna dla dorosłych na terenie OW Paprocany

Barubara” inspirowana książką „Przygody Zbója

torzy Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 oraz Młodzieżowego
Domu Kultury nr 2 opracowali procedury organizacji zajęć

Wszystkie zajęcia odbywały się reżimie sanitarnym i zostały

różnych grup odbiorców:

▬

STRUKTURA MŁODZIEŻOWYCH
DOMÓW KULTURY W ROKU 2020

w nich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W związku ze

rodziny. Organizowano spektakle familijne, pokazy edukacyjne,

▬
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MŁODZIEŻOWE
DOMY KULTURY
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków oraz
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 dbają o upowszechnianie kultury
i tradycji kulturowych w Tychach. Są placówkami umożliwiającymi dzieciom i młodzieży rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
oraz korzystanie z różnym form organizacji czasu wolnego.

Od września 2020 roku zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury
nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków i Młodzieżowym Domu Kultury
nr 2 odbywały się w formie stacjonarnej. W związku z zawieszeniem zajęć w placówkach szkolnych od 25 października oraz
od 9 listopada dla uczniów klas I-III, realizacja przez nauczycieli
MDK-ów zajęć w filiach szkół przyjęła bezpieczną formę zajęć
stacjonarnych w siedzibie MDK bądź zajęć hybrydowych/zdalnych, w zależności od sytuacji epidemicznej.

INFOGRAFIKA 69

DANE STATYSTYCZNE Z ROKU 2020

W okresie wiosennego zawieszenia zajęć, tj. od 16.03.2020 r.
do 29.06.2020 r., nauczyciele MDK1 i MDK2 prowadzili zajęcia
zdalne, dobierając metody i sposoby pracy adekwatne do ich
specyfiki. Zajęcia prowadzono na platformach internetowych,
m.in.: Zoom, Messenger, Skype. Nauczyciele tworzyli materiały
dydaktyczne, które udostępniali swoim wychowankom. Wybrane
materiały zamieszczali na stronach internetowych placówek oraz
w serwisach internetowych: YouTube, Facebook; pozostawali
w kontakcie telefonicznym i e-mailowym ze swoimi wychowankami, przekazując im informacje, instrukcje i linki do materiałów
pomocniczych z zakresu zajęć. Dla rodziców i wychowanków
na stronach internetowych placówek zamieszczane były materiały dydaktyczne, relacje z pracy zdalnej zespołów, informacje
o bieżących konkursach oraz sukcesach wychowanków, materiały archiwalne występów zespołów teatralnych, tanecznych
i wokalnych, tutoriale plastyczne, spektakle on-line, a także filmiki i wystawy prac wychowanków. Wymiernym efektem
pracy on-line są osiągnięcia wychowanków w konkursach
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz relacje
z wystaw on-line, strony internetowe obejmujące m.in. artystyczną kwarantannę, galerie i warsztaty on-line.
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WYDZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA TYCHY

tyszanom billboardy, full backi na autobusach

▬

Modernizacja miejskiej aplikacji: Mobilne Tychy

oraz citylighty na przystankach autobusowych.

(wcześniej: Treespot Tychy – Przewodnik Miejski).

Akcja informacyjna dot. sytuacji epidemicznej związanej

Mobilne Tychy to bezpłatny przewodnik miejski

Zarządzanie marką miasta Tychy oraz kształtowanie polityki

z COVID-19 skierowana w szczególności do osób

zarówno dla odwiedzających Tychy, jak i dla tyszan

promocyjnej miasta należy do kompetencji Wydziału Promocji

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

poszukujących aktualnych informacji o ciekawych

i Komunikacji Społecznej. W 2020 roku podejmowano sze-

W ramach akcji stworzono m.in. podstronę www.

miejscach i wydarzeniach w mieście. Jest to aplikacja

reg działań mających na celu budowanie pozytywnego

umtychy.pl/koronawirus, gdzie umieszczone zostały

składająca się z takich modułów jak: miejsca,

wizerunku miasta, m.in. poprzez realizację akcji i kampanii

wszystkie najważniejsze informacje dotyczące

wydarzenia, aktualności, komunikacja, trasy, zgłoś

promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, zarządzanie

funkcjonowania Urzędu Miasta, jednostek

usterkę, pogoda, jakość powietrza oraz ulubione.

stroną internetową miasta, mediami społecznościowymi oraz

organizacyjnych, placówek oświatowych, szpitali

Ważną częścią aplikacji jest moduł „zgłoś usterkę”,

przygotowywaniem wydawnictw promocyjnych. Plany dzia-

i przychodni, lokali gastronomicznych czy komunikacji

który umożliwia mieszkańcom miasta Tychy zgłaszanie

łań związane z kształtowaniem polityki promocyjnej miasta

miejskiej, a także wszystkie bieżące informacje

różnych problemów/usterek w przestrzeni miejskiej,

zostały w 2020 r. dostosowane do obowiązujących przepisów,

na temat ograniczeń i spraw związanych z epidemią.

takich jak uszkodzona nawierzchnia chodnika

Akcja edukacyjna pn. „Bądź odpowiedzialny”

lub jezdni, usterka oświetlenia ulicznego itp.

▬

ograniczeń i wytycznych wynikających z sytuacji pandemicznej

▬

związanej z COVID-19. Pomimo trudności w ubiegłym roku zaini-

na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa

cjowano oraz zrealizowano następujące działania o charakterze

związanych z sytuacją pandemiczną w kraju.

postawy i działania na rzecz zeroemisyjnego transportu,

W ramach akcji, m.in. poprzez serię grafik

w ramach której mieszkańcy miasta wzięli udział

umieszczanych w mediach społecznościowych

w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski

promocyjnym, informacyjnym i edukacyjnym:
▬

Kampania informacyjno-edukacyjna „SegreAguj.
Łączy nas dzielenie. Obowiązkowo” mająca na celu
prawidłowej segregacji odpadów, prowadzona była
▬

na stronie miasta Tychy, w zakładce umtychy/
uruchomiona została wyszukiwarka odpadów, która
pomaga rozwiać wątpliwości, jak należy poprawnie
segregować odpady w mieście. Stworzono także
serię filmów edukacyjnych zawierających instrukcje
dotyczące segregacji kłopotliwych odpadów.
Na stronach tygodnika „Twoje Tychy” ukazały się 43
artykuły szczegółowo opisujące zasady selektywnej
zbiórki odpadów obowiązujące w Tychach. Dla tyszan
wydrukowano także ulotki oraz kalendarze z instrukcją,
jak należy prawidłowo segregować odpady, a także
plakaty informacyjne do klatek schodowych. Natomiast
w listopadzie o obowiązku segregacji przypominały

oraz edukowano o zasadach oraz ograniczeniach

jako aternatywę dla samochodu podejmowane

wprowadzanych w czasie trwania epidemii

były m. in. w sierpniu i we wrześniu, także w ramach

▬

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Kampania społeczna „ZOSTAŃ BOHATEREM” mająca
na celu propagowanie odpowiedzialnych postaw

odpady oraz na stronie firmy Master: master.tychy.pl,

Akcja edukacyjno-informacyjna promująca proekologiczne

- ok. 500 osób. Działania promujące jazdę na rowerze

podnoszono świadomość mieszkańców miasta

dostarczenie tyszanom wiedzy na temat zasad
systematycznie przez cały rok 2020. W ramach akcji

▬

▬

Akcja zachęcająca tyszan do uczestnictwa

społecznych, m.in. zachęcających do podejmowania

w miejskich wydarzeniach kulturalnych. W ramach akcji

działań oddolnych i udzielania pomocy jako

systematycznie, każdego miesiąca

wolontariusz osobom potrzebującym wsparcia

na citylightach zlokalizowanych przy przystankach

w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

komunikacji miejskiej zamieszczane były informacje
▬

konsumenckich, zrealizowana w ramach współpracy

w której udział wzięli senatorowie, posłowie

z biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

samorządności w Polsce oraz zastanawiali
się nad przyszłością samorządu w kraju.

Tychy” informujących mieszkańców o najważniejszych miejskich wydarzeniach.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
W 2020 roku w ramach współpracy zagranicznej podpisano
umowę partnerską pomiędzy miastem Tychy a miastem
Oberhausen w Niemczech. Współpraca miast dotyczy realizacji wspólnych inicjatyw w zakresie kultury, oświaty, sportu oraz
gospodarki.
W ramach promocji miasta w 2020 roku rozpatrzono też pozytywnie 22 wnioski o przyznanie tytułu Honorowego Patronatu
Prezydenta Miasta Tychy.

INFOGRAFIKA 71

DANE STATYSTYCZNE Z 2020 ROKU

Akcja informacyjna, której celem było podniesienie

w Polsce. W ramach akcji zorganizowano debatę,

wspólnie podsumowali trzy minione dekady

W 2020 roku zredagowano 48 wkładek do tygodnika „Twoje

świadomości mieszkańców miasta na temat praw

przeprowadzona z okazji 30-lecie samorządności

i samorządowcy z całego kraju. Uczestnicy

TYSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

promujące miejskie wydarzenia kulturalne.

Akcja promująca rolę samorządu terytorialnego
i społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju miast,

TYCHY W SIECI

▬

Akcja informacyjno-promocyjna pn. „Tychy
w Unii Europejskiej”. W ramach akcji promowano
w miejskich mediach społecznościowych oraz tygodniku
„Twoje Tychy” ok. 60 inwestycji zrealizowanych
w ostatnich latach ze środków Unii Europejskiej.
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BEZPIECZEŃSTWO

IZBA WYTRZEŹWIEŃ

kontrolowali przestrzeganie przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

STRAŻ MIEJSKA
MIASTA TYCHY
W 2020 roku Straż Miejska Miasta Tychy liczyła trzydziestu
dziewięciu funkcjonariuszy. Funkcjonariusze realizowali swoje
czynności zgodnie z zadaniami, jakie zostały im wyznaczone
przez Radę Miejską, Prezydenta-Starostę oraz Ustawę o Strażach
Miejskich. Zakres wykonywanych zadań związany był m.in. z:
▬

Biurem Rzeczy Znalezionych,

▬

windykacją nałożonych mandatów,

▬

profilaktyką – szkolną i przedszkolną,

▬

parkingiem strzeżonym dla pojazdów odholowanych,

▬

systemem monitoringu miejskiego,

▬

kontrolą imprez masowych i zgromadzeń,

▬

nadzorem nad prawidłowymi działaniami
służb w ramach „Akcji zima”.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ
Zgodnie z Decyzjami Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2020
i 12 października 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 funkcjonariusze Straży Miejskiej pozostają w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji. Do zadań funkcjonariuszy
w głównej mierze należała kontrola przestrzegania obostrzeń
wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Podejmowano następujące działania:
▬

pomoc w przystosowaniu Oddziału Zakaźnego
w Szpitalu Wojewódzkim Megrez w Tychach
(transport materiałów budowlanych),

▬

transport próbek do badań laboratoryjnych
w kierunku SARS-COV2 (Covid-19) ze Szpitala
Miejskiego w Tychach oraz Szpitala Wojewódzkiego

W siedzibie Straży Miejskiej przez całą dobę dyżurny przyjmuje
ustne i telefoniczne skargi mieszkańców dotyczące różnego

Megrez w Tychach do laboratorium w Gliwicach

rodzaju nieprawidłowości występujących na terenie miasta.

i Katowicach (24h stały dyżur - oddelegowany

W 2020 roku odnotowano 11 235 skarg i interwencji, co daje

funkcjonariusz do szybkiego transportu próbek),

średnio 31 zgłoszeń dziennie.
Skargi zgłaszane przez mieszkańców przyjmowane były
w formie:
˗

zawiadomień składanych pisemnie z prośbą o egzekucję,

˗

interwencji przyjmowanych ustnie przez patrole w rejonie,

˗

skarg zgłaszanych pisemnie przez podmioty,

˗

poczty elektronicznej wpływającej do
sekretariatu i funkcjonariuszy,

˗

SMS, MMS,

˗

wpisów do aplikacji „Zgłoś usterkę”.

CZYNNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ
– DANE LICZBOWE:
▬

mandaty - 176 na kwotę 24 400 zł,

▬

pouczenia ustne i pisemne - 2605,

▬

skierowanie wniosków o ukaranie do sądu – 44,

▬

umieszczenie osób w Izbie Wytrzeźwień – 218,

▬

ujęcie i przekazanie policji:
sprawców, poszukiwanych – 4,

▬

wykrycie przestępstw – 5,

▬

realizacja zadań zleconych przez inne jednostki - 4849,

▬

kontrole spalania odpadów na
prywatnych posesjach – 1074,

▬

wyłapywanie zwierząt bezpańskich,
dzikich, rannych – 1481.

158

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 4:13:31

▬

rozwożenie oraz dystrybucja środków ochrony
osobistej (płynów do dezynfekcji) do placówek
oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta Tychy,

▬

kontrola miejsc użyteczności publicznej pod kątem
przestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY
Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI

Straż Miejska Miasta Tychy w ramach swoich uprawnień pro-

dotyczących obowiązków osób utrzymujących zwierzęta

wadzi czynności związane z osadzaniem osób będących

domowe. Szczególną uwagę strażnicy zwracają na przypadki

pod wpływem alkoholu w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu.

wyprowadzania psów poza obręb mieszkania bądź nieru-

Funkcjonariusze SM osadzili tam w 2020 roku 218 osób.

chomości bez smyczy lub kagańca, a także na obowiązek
sprzątania po swoich pupilach.

Do Izby Wytrzeźwień wyjeżdżano 228 razy, w tym 53 na wniosek KMP w Tychach.

ze zwierzętami.
Podczas przeprowadzania interwencji zdarzały się również
przypadki przewiezienia osób do miejsca zamieszkania (38

Kontynuowano

razy) oraz takie, w których należało przekazać osobę Pogotowiu

dla Zwierząt oraz z Leśnym Pogotowiem dla Dzikich Zwierząt

Ratunkowemu (5 osób).

w Mikołowie. Liczba wyjazdów do pogotowia – 287.

podczas patroli nocnych mieszanych - każdorazowo strażnik

„Akcja Zima”, podczas których sprawdzali miejsca przebywania
osób bezdomnych, rozwozili ciepłe napoje, organizowali zbiórki

W okresie od maja do września na OW Paprocany funkcjonował posterunek wodny (59 służb). Ponadto współpraca obu tych
formacji obejmowała prowadzenie akcji:
▬

„Bezpieczna woda” – OW Paprocany,

▬

„Bezpieczne wakacje”,

▬

„Bezpieczna droga do szkoły”,

▬

Straż Rybacka,

▬

kontrola akwenów wodnych pod kątem nielegalnego połowu
ryb, rozpalania ognisk oraz zaśmiecania miejsc publicznych.

Miejskim

Schroniskiem

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE INTERWENCJI
ZWIĄZANYCH ZE ZWIERZĘTAMI Z 2020 ROKU

ciepłej odzieży, żywności oraz informowali zainteresowanych
o możliwości uzyskania pomocy w odpowiednich instytucjach.

PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO
DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG
▬

pojazdy przyjęte na parking – 89,

▬

pojazdy usunięte przez Straż Miejską – 34,

▬

pojazdy odebrane przez właścicieli – 60,

▬

pojazdy zlikwidowane – 13.

KONTROLA PALENISK – TYSKI SMOG

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA TYCHY

Strażnicy miejscy w ramach swoich uprawnień przeprowadzili:
▬

▬

się 166 wspólnych służb patrolowych.
zabezpieczyli 35 imprez masowych oraz jedno zgromadzenie.

z

INFOGRAFIKA 72

W okresie zimowym strażnicy miejscy prowadzili działania pn.

i policjant patrolujący teren radiowozem SM. W sumie odbyło
Funkcjonariusze SM i KMP współpracowali podczas 225 służb,

współpracę

AKCJA ZIMA

Strażnicy miejscy w ramach współpracy z funkcjonariuszami
Komendy Miejskiej Policji w Tychach podejmowali czynności

Łącznie przeprowadzono 1481 interwencji związanych

▬

142 kontrole spalania odpadów na wolnym

System Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy obejmuje 111 kamer

powietrzu – nałożono trzy mandaty oraz

uruchomionych w systemie 35 kamer obrotowych i 76 kamer

udzielono dziewiętnastu pouczeń,

stacjonarnych.

392 czynności dotyczące spalania w piecach
przydomowych – nałożono trzy mandaty oraz

Do obsługi przystanków kolejowych służy 39 kamer.

udzielono czterech pouczeń, skierowano jeden wniosek

Na terenie miasta znajdują się 72 kamery, w tym cztery

do sądu oraz pobrano cztery próbki do analizy,

punkty monitoringu przejść podziemnych pod DK-1 (10 kamer).

57 wspólnych kontroli z IKO - nałożono jeden

SM posiada również samochód z monitoringiem mobilnym

mandat oraz pobrano dziewięć próbek do analizy.

wyposażony w trzy kamery.

ZWIERZĘTA

Operator Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta przekazał
dyżurnemu 479 nieprawidłowości występujących w rejonie

W 2020 roku funkcjonariusze SM otrzymali 392 zgłoszenia

działania kamer. Zabezpieczono 140 materiałów dla uprawnio-

dotyczące bezpańskich psów i kotów. 777 interwencji doty-

nych podmiotów, tj. policji bądź prokuratury. Materiał wizyjny

czyło dzikich zwierząt, takich jak sarny, ptaki, nietoperze

przeglądano 337 razy na potrzeby dochodzeń prowadzonych

i jeże. Interwencji informujących o martwych zwierzętach

przez funkcjonariuszy KMP oraz inne służby.

odnotowano 194, natomiast 18 zgłoszeń dotyczyło znę-

Poświęcono setki godzin na przeglądanie zarejestrowanych

cania się nad zwierzętami. Strażnicy miejscy na bieżąco

zdarzeń i selekcji materiału do zapisu.

RAPORT O STANIE MIASTA TYCHY ZA 2020
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,
▬

dojazdu do polowej izby przyjęć,

W 2020 roku w zajęciach profilaktycznych organizowanych
▬

przez Straż Miejską Miasta Tychy wzięło udział 2847 osób.

wsparciem związanym z zaopatrzeniem w niezbędny
sprzęt kwatermistrzowski (dwie kabiny sanitarne).

Przeprowadzono 124 spotkania z uczniami w różnych grupach
wiekowych.

rozwiązaniem kwestii oznaczeń i

2. Realizując polecenie Wojewody Śląskiego, pracownicy

W przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 1-3 zorga-

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

nizowano 86 spotkań, w których uczestniczyło 1539 dzieci.

odbyli spotkania instruktażowe

Dotyczyły one takich tematów, jak:

z właścicielami i administratorami czterech hoteli
zlokalizowanych na terenie miasta Tychy, które

▬

„Bezpieczne ferie”,

▬

„Co zrobić, jak się zgubię”,

▬

„Bezpieczna droga do szkoły”,

▬

kodeks drogowy dla najmłodszych,

jednoimiennego, Wydział Bezpieczeństwa

▬

„Bezpieczeństwo przedszkolaka”,

i Zarządzania Kryzysowego zorganizował dla pracowników

▬

„Ten obcy”,

szpitala miejsca noclegowe w hotelu Aros.

▬

„Telefon alarmowy”,

▬

„Czy pies musi ugryźć?”.

zostały wytypowane na obiekty kwarantannowe.
3. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom personelu szpitala

I.

wymazobus. Punkt ten w okresie od 15 kwietnia do

z takimi problemami, jak:

30 września przebadał 1481 tyszan. Koszt działania

przemoc i agresja,

▬

zagrożenia płynące z Internetu, cyberprzemoc,

▬

środki psychoaktywne,

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

▬

uzależnienie od alkoholu,

zajmowali się wsparciem jednostek organizacyjnych

▬

odpowiedzialność karna nieletnich.

miasta poprzez dystrybucję środków ochrony

5. W czasie trwania pandemii pracownicy Wydziału

indywidualnej (maseczki, rękawice, płyny do
dezynfekcji, fartuchy, półmaski, okulary ochronne).

▬

oraz od lokalnych przedsiębiorców (przyłbice).
6. W związku z dodatkowymi zadaniami KM PSP związanymi
z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 Wydział

PRZECIWDZIAŁANIE PANDEMII COVID – 19

kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz
jednostek organizacyjnych miasta,

▬

przedstawicieli tyskich zakładów przemysłowych,

▬

przedstawicieli tyskich wspólnot mieszkaniowych,

▬

mieszkańców miasta Tychy (test
systemu alarmowania miasta).

2. W zakresie Planowania Cywilnego:
▬

Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2021 r.):

▬

W 2020 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji
w terminach: 11 marca, 19 czerwca, 28 września, 15 grudnia.

2. Realizowano zamierzenia ujęte w rocznym
planie pracy, przyjętym na posiedzeniu w dniu
11 marca 2020 r. oraz sprawy wniesione.
3. Do zadań komisji w 2020 roku należały:
▬
▬

i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta,
▬

inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych
wykonujących na terenie miasta zadania w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

opracowanie „Planu Działania Prezydenta Miasta Tychy
▬

opiniowanie projektów programów współdziałania

Zadań Obrony Cywilnej, Ochrony Ludności I Zarządzania

policji, służb miejskich, inspekcji i straży oraz jednostek

Kryzysowego W Mieście Tychy na 2020 rok”.

organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

przeciwpowodziowych na terenie miasta Tychy.

▬

do realizacji przedsięwzięć zmierzających do

Alarmowania Miasta Tychy:

poprawy bezpieczeństwa publicznego i porządku,

wymiana syreny alarmowej na budynku
Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej

opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań
zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych

4. W zakresie modernizacji Systemu

▬

opiniowanie pracy policji i innych miejskich służb,

w Wodę W Warunkach Specjalnych Dla Gminy Tychy”,

3. Dokonanie przeglądu umocnień i urządzeń

▬

ocena zagrożeń porządku publicznego

Funkcjonowania Publicznych Urządzeń Zaopatrzenia

– Szefa Obrony Cywilnej Miasta w Zakresie Realizacji

▬

koordynacja zadań związanych ze zwalczaniem
skutków epidemii SARS-CoV-2 na terenie miasta,

koordynacja prac związanych z opracowaniem
„Dokumentacji Planowych Działań Zapewnienia

▬

1.

aktualizacja i uzgodnienie „Planu Zarządzania
Kryzysowego Miasta Tychy”,

Sprzęt został zakupiony z budżetu wydziału, pochodził
też z magazynów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

w 2020 roku (Uchwała Nr XXIV/492/21 Rady

1. Organizacja szkoleń i ćwiczeń dla:

wymazobusa we wskazanym okresie to 159 205,00 zł.

▬

i Porządku w zakresie objętym sprawozdaniem

Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna:

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Starsi uczniowie klas szkoły podstawowej zostali zapoznani

II. Organizacja działalności Komisji Bezpieczeństwa
Prezydenta Miasta Tychy z działalności KBiP

4. W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców Wydział
zorganizował mobilny punkt wymazowy, tzw.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
URZĘDU MIASTA TYCHY

WYBRANE ZADANIA PROWADZONE W RAMACH
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ:

▬

opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego

94 (koszt wymiany 21 832,50 zł),

i innych dokumentów związanych z wykonywaniem

wymiana uszkodzonego sterownika syreny alarmowej

zadań wynikających z oceny zagrożeń

przy ul. Czystej 33 (koszt wymiany 8364 zł),

porządku publicznego i bezpieczeństwa

bieżące przeglądy oraz konserwacja systemu.

obywateli na terenie miasta Tychy.

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wsparł
Komendę Miejską PSP w niezbędny sprzęt (wykładziny

1.

Walka z pandemią SARS-CoV-2 w mieście Tychy rozpoczęła
się omówieniem bieżącej sytuacji epidemicznej na Komisji

Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bezpieczeństwa 11 marca 2020 r. W związku z koniecznością

Kryzysowego wspólnie z funkcjonariuszami PSP

koordynacji prac związanych z utworzeniem

oraz Wojskiem wykonali prace mające na celu

szpitala jednoimiennego 14 marca 2020 r. w siedzibie
TCB-CZK odbyło się posiedzenie Miejskiego
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PCV, interkom kasowy, przedłużacze bębnowe).
7.

organizację lotniska na potrzeby Sił Zbrojnych RP.
8. W czasie pandemii Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w ramach

Kryzysowego brał czynny udział w procesie udzielania

którego skoordynowano zadania związane z:

informacji mieszkańcom miasta – poprzez ścisłą

▬

organizacją polowej izby przyjęć,

współpracę z Rzecznikiem Prasowym, a także bieżącymi

▬

wsparciem w transporcie testów do Wojewódzkiej

odpowiedziami na telefony i maile mieszkańców.
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA
Nr uchwały

XV/297/20

XVII/353/20

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

28.05.2020

XVII/354/20

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2028.

28.05.2020

XVIII/376/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019–2021.

25.06.2020

VIII KADENCJA RADY MIASTA TYCHY – ZESTAWIENIE WEDŁUG PODMIOTÓW

XVIII/377/20

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

25.06.2020

Wydział Obsługi Rady Miasta - DUR

XVIII/378/20

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2028.

25.06.2020

XIX/395/20

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

27.08.2020

XIX/396/20

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020–2028.

27.08.2020

XX/418/20

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

24.09.2020

Tytuł uchwały

Data podjęcia

Uchwała o zmianie uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet
i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
(z późn. zm.).

27.02.2020

XV/321/20

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa: cywilnego, rodzinnego i postępowania
cywilnego, doręczeń korespondencji, postępowania egzekucyjnego oraz prawa bankowego.

27.02.2020

XVII/349/20

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2019 r.

28.05.2020

XX/419/20

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020–2031.

24.09.2020

XVII/350/20

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy.

28.05.2020

XXI/428/20

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

29.10.2020

XVII/374/20

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Tyskiego Zakładu Usług
Komunalnych w Tychach w zakresie działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt.

28.05.2020

XXI/429/20

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2031.

29.10.2020

XXI/430/20

Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2020 r.

25.06.2020

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019–2021.

29.10.2020

XVIII/375/20
XIX/392/20

Uchwała w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków
budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2021.

27.08.2020

XXII/439/20

26.11.2020

XXI/438/20

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

29.10.2020

Uchwała 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”.

XXII/440/20

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

26.11.2020

XXIII/453/20

Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2021 r.

17.12.2020
XXII/441/20

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020–2031.

26.11.2020

XXIII/470/20

Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

17.12.2020
XXIII/454/20

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

17.12.2020

XXIII/471/20

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

17.12.2020
XXIII/455/20

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020–2031.

17.12.2020

XXIII/472/20

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

17.12.2020
XXIII/456/20

Uchwała w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2021 roku z budżetu miasta
Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.

17.12.2020

XXIII/457/20

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021–2031.

17.12.2020

XXIII/458/20

Uchwała w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 rok.

17.12.2020

Wydział Spraw Obywatelskich - DUL
XV/298/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej w postaci wypłaty dodatkowego
wynagrodzenia dla członków powiatowej Komisji Lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.

27.02.2020

Wydział Budżetu - DKB
XV/299/20

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap”.

27.02.2020

XV/300/20

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

27.02.2020

XV/301/20

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy na lata 2020-2028.

27.02.2020

XVI/322/20

Uchwała 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”.

30.04.2020

XVI/323/20

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

30.04.2020

XVI/324/20

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020–2028.

30.04.2020

XVII/351/20

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok.

28.05.2020

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia
2019 roku.

28.05.2020

XVII/352/20
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Wydział Podatków i Opłat - DKP
XXII/442/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/875/14 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Tychy.

26.11.2020

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - SWZ
XV/302/20

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.

27.02.2020

XV/303/20

Uchwała w sprawie realizacji obowiązku szczepień ochronnych przyjmowanych dzieci do żłobków i klubów dziecięcych
działających na terenie miasta Tychy.

27.02.2020

XVIII/379/20

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020–2027.

25.06.2020

XVI/325/20

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Tychy do Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie.

30.04.2020

XIX/401/20

Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Tychy Programu „3+ liczna rodzina”.

27.08.2020

XXII/444/20

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

26.11.2020
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XXII/445/20

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

26.11.2020

XXII/446/20

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

26.11.2020

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej - SPK
XVI/334/20

Uchwała w sprawie ratyfikowania umowy partnerskiej zawartej w dniu 17 lutego 2020 roku pomiędzy miastami Tychy
i Oberhausen (Niemcy).

XVI/326/20

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, ponoszonej przez
rodziców oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie
pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej ponoszonej przez miasto Tychy, do której zwrotu
zobowiązani są rodzice.

30.04.2020

XVI/327/20

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.

30.04.2020

XIX/397/20

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 2020 roku.

27.08.2020

XXI/431/20

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 2020 roku.

29.10.2020

XXII/443/20

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 2020 roku.

26.11.2020

XXIII/462/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/232/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powierzenia obsługi wspólnej
Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA” w Tychach Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach.

17.12.2020

30.04.2020

Miejskie Centrum Oświaty
XV/304/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

27.02.2020

XV/305/20

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

27.02.2020

XV/306/20

Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach.

27.02.2020

XVII/355/20

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Tychy.

28.05.2020

Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/287/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. 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.

25.06.2020

XVIII/381/20

Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci
i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

25.06.2020

XVIII/382/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

25.06.2020

XIX/398/20

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.

27.08.2020

XXIII/461/20

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.

17.12.2020

XVIII/380/20

Muzeum Miejskie
XIX/399/20

XXI/432/20
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Uchwała w sprawie zamiaru połączenia Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Edukacji 102 w Tychach z Filią Nr 13
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości 110 w Tychach oraz zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury –
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.

29.10.2020

Powiatowy Urząd Pracy
XIX/400/20

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

27.08.2020

Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”
XXIII/459/20

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Tychy o nazwie „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1“.

17.12.2020

XXIII/460/20

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Tychy o nazwie „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2“.

17.12.2020

Miejski Konserwator Zabytków - GKZ

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 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych oraz zmienionej Uchwałą Nr V/102/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. 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 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

27.02.2020

XV/308/20

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.

27.02.2020

XV/309/20

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 2020 r.

27.02.2020
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27.08.2020

Miejska Biblioteka Publiczna

XV/310/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/60/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy.

27.02.2020

XIX/403/20

Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy.

27.08.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
XV/307/20

Uchwała w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - GGN
XV/313/20

Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej na rzecz najemców.

27.02.2020

XV/314/20

Uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży z tytułu zbycia przyległej nieruchomości
gruntowej.

27.02.2020

XV/315/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/108/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019 r. 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.

27.02.2020

XV/316/20

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).

27.02.2020
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XV/317/20

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).

27.02.2020

XVI/328/20

Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej na rzecz najemców.

30.04.2020

XVI/329/20

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).

30.04.2020

XVI/330/20

Uchwała w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź
użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

30.04.2020

XVII/360/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Edukacji w Parku Miejskim
Solidarności.

28.05.2020

XVII/361/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz
zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Hutniczej.

28.05.2020

XVII/362/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Tychach przy ul. Edukacji.

28.05.2020

XVII/363/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej.

28.05.2020

XVIII/384/20

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).

25.06.2020

XVIII/385/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz
zgody na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, położonej w Tychach
przy ul. Żorskiej - na czas nieoznaczony.

25.06.2020

XVIII/386/20

Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).

XIX/393/20

XXII/449/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Harcerskiej (na czas
nieoznaczony).

26.11.2020

XXII/450/20

Uchwała w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź
użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

26.11.2020

XXIII/466/20

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).

17.12.2020

XXIII/467/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Jagiełły (na czas nieoznaczony).

17.12.2020

Wydział Geodezji - GWG
XVI/331/20

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Szkolnej (Wawrzynowa).

30.04.2020

XVI/332/20

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Wierzbowej (Wichrowa).

30.04.2020

XVII/356/20

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondo Tomasza i Wiktora Szczygieł rondu położonemu u zbiegu ulic Turyńskiej, Kościelnej
i Mysłowickiej w Tychach.

28.05.2020

XVII/357/20

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondo ks. Leona Szkatuły rondu położonemu u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Turyńskiej
w Tychach.

28.05.2020

XVIII/387/20

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Modrzewiowej (Migdałowa).

25.06.2020

XVIII/388/20

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Mysłowickiej (Polnych Kwiatów).

25.06.2020

25.06.2020

XVIII/389/20

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Mysłowickiej (Sielska).

25.06.2020

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej gruntowej, położonej w Tychach przy ul.
Miodowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbycia.

27.08.2020

XIX/404/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/356/20 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondo
Tomasza i Wiktora Szczygieł rondu położonemu u zbiegu ulic Turyńskiej, Kościelnej i Mysłowickiej w Tychach.

27.08.2020

XIX/406/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Szuwarków
oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego.

27.08.2020

XIX/405/20

Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zarządzenie zastępcze Wojewody
Śląskiego nr NPII.4131.4.2.2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy „Jana Brzozy” (02288) na „Balladyny”.

27.08.2020

XIX/407/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Ułańskiej oraz
wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego.

27.08.2020

XIX/408/20

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).

27.08.2020

XIX/409/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz
wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).

27.08.2020

XIX/410/20

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/330/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie
wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących
nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

27.08.2020

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy
zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Curie-Skłodowskiej 18.

24.09.2020

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).

24.09.2020

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).

29.10.2020

XXI/434/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz
zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego.

29.10.2020

XXII/448/20

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).

26.11.2020

XX/421/20
XX/422/20
XXI/433/20
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Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki - GWP
XV/311/20

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą
Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I.

27.02.2020

XV/312/20

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach.

27.02.2020

XVI/333/20

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców 70 i Parku Suble w Tychach.

30.04.2020

XVII/358/20

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I.

28.05.2020

XVII/359/20

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami:
Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką w Tychach - etap I.

28.05.2020

XIX/402/20

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części
osiedla Wilkowyje w Tychach – etap III.

27.08.2020

XX/420/20

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych w Tychach.

24.09.2020

XXII/447/20

Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Bogdana Dużego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach na Uchwałę Nr XVII/359/20 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką
w Tychach – etap I”.

26.11.2020
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XXIII/464/20

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców 70 i Parku Suble w Tychach.

17.12.2020

XXIII/465/20

Uchwała w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.

17.12.2020

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - RKO
XV/318/20

Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Tychy na rok 2020.

27.02.2020

XV/319/20

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta
Tychy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych
na terenie Miasta Tychy.

27.02.2020

XVI/338/20

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

30.04.2020

XVI/339/20

Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

30.04.2020

XVI/340/20

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

30.04.2020

XVI/341/20

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

30.04.2020

XVI/342/20

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.

30.04.2020

XVI/343/20

Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

30.04.2020

XVI/344/20

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

30.04.2020

XVI/345/20

Uchwała w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

30.04.2020

XVI/346/20

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z
terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Tychy.

30.04.2020

XVI/347/20

Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2020.

30.04.2020

XVII/364/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

28.05.2020

XVII/365/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/339/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28.05.2020

XVII/366/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/340/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

28.05.2020

XVII/368/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/342/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

28.05.2020

XVII/369/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/343/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

28.05.2020

XVII/370/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/344/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28.05.2020

XVII/371/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/345/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru e-deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28.05.2020
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XVII/372/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/346/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz miasta Tychy.

28.05.2020

XVII/373/20

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania
polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Tychy.

28.05.2020

XIX/411/20

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miasta
Tychy na lata 2020-2023.

27.08.2020

XIX/412/20

Uchwała w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy
na lata 2019-2024 zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/156/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r.

27.08.2020

XX/423/20

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Tychy do Tyskiego Klastra Energii.

24.09.2020

XXI/435/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/339/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zm.).

29.10.2020

XXI/436/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/340/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
za pojemnik lub worek o określonej pojemności (ze zm.).

29.10.2020

XXII/451/20

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła
energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.

26.11.2020

XXIII/468/20

Uchwała w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy
na lata 2019-2024 zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/156/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r.

17.12.2020

XXIII/469/20

Uchwała w sprawie w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy.

17.12.2020

Wydział Remontów - RWR
XIX/394/20

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jasło w województwie podkarpackim w 2020 r.

27.08.2020

XX/417/20

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.

24.09.2020

Tyski Zakład Usług Komunalnych
XVI/335/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/270/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego
Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.

30.04.2020

XIX/413/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/270/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego
Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.

27.08.2020

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
XVI/336/20

Uchwała w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi
z użytkowania.

30.04.2020

XVI/337/20

Uchwała w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy prawa użytkowania nieruchomości.

30.04.2020

XVIII/390/20

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.

25.06.2020

XVIII/391/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia stref
płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania wraz z późniejszymi zmianami.

25.06.2020

XX/424/20

Uchwała w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Tychach.

24.09.2020

XX/425/20

Uchwała w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania.

24.09.2020
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XX/426/20

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.

24.09.2020

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - PZK
XV/320/20

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

27.02.2020

XVI/348/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/141/19 Rady Miasta Tychy w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 – 2023.

30.04.2020

ZAKOŃCZENIE

Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego - PPN
XIX/414/20

Uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

27.08.2020

XIX/415/20

Uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

27.08.2020

XIX/416/20

Uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego w Rejonowym Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

27.08.2020

XX/427/20

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/416/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie pozytywnego
zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

24.09.2020

24.09.2020

Uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Gospodarki
Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach.

29.10.2020

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 2021.

łów Urzędu Miasta w Tychach, z jednostek i spółek z udziałem miasta, dostępnych analiz
i raportów oraz danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
Powstał w oparciu o art. 28 a ustawy o samorządzie gminnym, który został wprowadzony
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Raport ma charakter publiczny i jest prezentowany
na sesji absolutoryjnej Rady Miasta. W debacie nad nim, oprócz radnych, mają prawo brać
udział również mieszkańcy. Wcześniej muszą jednak w określonym terminie złożyć pisemne
zgłoszenie poparte podpisami, w przypadku takiego miasta jak Tychy – co najmniej 50 osób.
Liczba osób mogących wziąć udział w debacie wynosi jednak maksymalnie 15.
Treść „Raportu o stanie miasta Tychy” została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej pod adresem: https://bip.umtychy.pl/raport-o-stanie-gminy.

Straż Miejska
XXII/452/20

„Raport o stanie miasta Tychy” został opracowany na podstawie danych pozyskanych z wydzia-

26.11.2020

Centrum Usług Wspólnych
XXIII/463/20

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XII/228/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019 r. 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.

17.12.2020

ZDJĘCIA:
Włodzimierz Chrzanowski, Andrzej Gontarz, Michał Janusiński, Radosław Kaźmierczak, Wiktoria
Kot, Grzegorz Krzysztofik, Kamil Peszat, Artur Pławski, Nad Dachami - PrusIT, AT Vision.

ARCHIWUM:
Urząd Miasta Tychy oraz Master - Odpady i Energia Sp. z o.o., Megrez Sp. z o.o., Miejska Galeria
Sztuki Obok w Tychach, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Miejski Zarząd Ulic i Mostów
w Tychach, Muzeum Miejskie w Tychach, Teatr Mały w Tychach, Wodny Park Tychy.
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URZĄD MIASTA TYCHY
Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel: 32 776 33 33 | fax: 32 776 33 44
e-mail: poczta@umtychy.pl
Serwis informacyjny UM Tychy:
umtychy.pl
NIP Gminy Tychy: 646-00-13-450
REGON Gminy Miasta Tychy: 276255507
REGON Urzędu Miasta Tychy: 000515922
Kod terytorialny gminy: 247701 1
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