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I. Wprowadzenie
I.1. Wstęp
Mysłowice są pod wieloma względami miastem reprezentatywnym dla obszaru aglomeracji katowickiej.
Na stosunkowo niewielkim obszarze – nieco ponad 65 km 2 - występują wszystkie problemy strukturalne:
gospodarcze, ekologiczne, infrastrukturalne i społeczne, charakterystyczne dla obszaru określanego dawniej
jako Górnośląski Okręg Przemysłowy.
Podobnie jak wszystkie miasta GOP, Mysłowice borykają się z pozostałościami przemysłowej historii
i chaotycznych procesów urbanizacji przebiegających pod wpływem kilku faz rozwoju przemysłu. Pozostawiły
one po sobie nieracjonalnie ukształtowany układ komunikacyjny, ogromne zaniedbania w rozwoju
infrastruktury miejskiej oraz doprowadziły do degradacji ekologicznej znacznych obszarów. Z większością
miast aglomeracji łączy je trudna teraźniejszość transformacji gospodarczej, która spowodowała drastyczne
osłabienie dotychczasowej bazy ekonomicznej (górnictwo, przemysł ciężki). Podobne są też problemy
społeczne: wysokie bezrobocie wśród niektórych grup społecznych, szybko starzejące się społeczeństwo,
narastające zjawiska patologii społecznej i zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Ale podobne są również
atuty: wysoki etos pracy, aktywność społeczności lokalnych i stowarzyszeń, żywe i bogate tradycje kulturalne,
relatywnie dobre kwalifikacje zasobów pracy.
Uwarunkowania rozwoju Mysłowic uległy radykalnej zmianie poprzez pojawienie się
nowych,
niespotykanych w historii miasta szans, związanych z integracją z Unią Europejską. Dynamiczny rozwój
inwestycji miejskich, a także wzrost aktywności lokalnej gospodarki stanowią najlepszy dowód, że szanse te
są dobrze wykorzystywane nie tylko przez instytucje publiczne, ale również przez działające w Mysłowicach
przedsiębiorstwa i organizacje.
Możliwość pozyskania środków finansowych, których brakuje w budżecie znacząco przyspiesza tempo
rozwoju miasta, jednak sprowadzenie zalet integracji europejskiej jedynie do wymiaru finansowego byłoby
nadmiernym uproszczeniem. Niewątpliwą korzyścią jest również konieczność dostosowania się do procedur
obowiązujących przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć wspieranych finansowo przez Wspólnotę,
a także kontroli ich efektywności. Pozwala to na uzyskiwanie imponujących rezultatów w relatywnie krótkim
czasie, ze szczególnym zaakcentowaniem sfery społecznej i ekologicznej. Procedury te wymuszają
koordynację sektorowych polityk i programów, a promowane są przedsięwzięcia wynikające
z kompleksowych strategii, tworzonych przy zaangażowaniu lokalnych społeczności.
W roku 2003 Rada Miasta Mysłowice podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii
zrównoważonego rozwoju dla miasta Mysłowice. Była to pierwsza strategia rozwoju w historii samorządu
Mysłowic. Dokument powstawał w historycznym momencie - w trakcie jego opracowania Polska stała się
członkiem Unii Europejskiej.
W 2008 roku, po pierwszych latach funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej, strategia została po raz
pierwszy zaktualizowana. Niniejszy dokument jest efektem drugiej aktualizacji Strategii zrównoważonego
rozwoju dla miasta Mysłowice, którego zadaniem jest nakreślenie celów i kierunków rozwoju w kolejnych
latach, z uwzględnieniem nowych unijnych, krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych przyjętych
dla perspektywy planistycznej 2014-2020.
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I.2. Istota strategii rozwoju
Strategia rozwoju jest dokumentem, który wytycza długofalowe cele i kierunki rozwoju miasta, mając
na uwadze:

 stan i szeroko rozumiane uwarunkowania rozwoju miasta,
 poziom rozwoju miasta w aspektach podlegających kontroli samorządu,
 aspiracje społeczności lokalnej,
 sytuację rozwojową miasta, na którą składają się zarówno pozytywne, jak i negatywne
uwarunkowania rozwoju: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, a także istniejące i przewidywane
problemy rozwojowe,
oraz który określa społecznie uzgodnione działania służące osiąganiu tych celów.
Podejście strategiczne jest w Europie podstawową techniką planowania rozwoju lokalnego i regionalnego.
Zakłada ono, że rozwiązanie istotnych problemów oraz osiąganie celów rozwojowych wymaga wieloletnich
konsekwentnych działań, które muszą być podporządkowane wytyczonym priorytetom. Tym priorytetom
musi być podporządkowane również bieżące dysponowanie budżetem miasta. Strategia rozwoju pozwala
ustalić takie cele i priorytety, dzięki którym podejmowane co roku uchwały budżetowe będą zmierzać
w konsekwentnie wytyczonych kierunkach, przyspieszając tym samym tempo rozwoju miasta. Istotne jest, że
cele i kierunki określone w strategii mają charakter długofalowy oraz cechują się wzajemną synergią działań.
Podstawowy horyzont czasowy strategii wyznacza rok 2020 (chociaż część działań i elementów wizji wykracza
poza ten okres). W takiej perspektywie zostały określone cele, do których chce dążyć samorząd oraz działania
i programy, jakie trzeba będzie zrealizować, aby te cele osiągnąć. Będą one stanowić punkt odniesienia dla
oceny propozycji zadań przedkładanych w kolejnych budżetach miasta, ale także – przy ocenie wniosków
o udzielenie finansowego wsparcia z funduszy rządowych i unijnych.
Uzyskanie finansowego wsparcia ze strony Unii w wielkości pozwalającej na zasadniczą poprawę stanu
rozwoju miasta i warunków życia mieszkańców jest ogromną szansą, ale możliwości jej wykorzystania są
ograniczone w czasie (środki są udzielane celowo w krótkich okresach czasu) i zależne od spełnienia wielu
warunków. Spełnienie tych warunków stanowi wyzwanie dla całej społeczności Mysłowic, ponieważ wymaga
zmian w sposobie gospodarowania budżetem miejskim, dostosowania potencjału i struktury organizacyjnej
Urzędu Miasta oraz podległych mu jednostek, a także dalszego rozwijania współpracy z podmiotami sfery
społecznej: reprezentacjami mieszkańców, stowarzyszeniami pozarządowymi.
Zgodnie z prawem ochrony środowiska, strategia uwzględnia potrzeby ochrony środowiska oraz zasadę
zrównoważonego rozwoju. Oznacza to przyjęcie takich kierunków społeczno–gospodarczego rozwoju miasta,
które zapewniają zachowanie równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych, a także oszczędne wykorzystanie zasobów środowiska i energii – w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub poszczególnych obywateli zarówno współczesnego, jak
i przyszłych pokoleń.
Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju wymaga integracji decyzji oraz działań podejmowanych przez
podmioty reprezentujące zarówno sferę publiczną, jak społeczną i gospodarczą.
Sformułowanie celów strategicznych oraz zadań służących ich wykonaniu zostało podporządkowane zasadom
realności i wykonalności. Wszystkie cele strategiczne mają przełożenie na programy działań służące ich
osiągnięciu. Działania te wynikają w części z uchwalonych już przez Radę Miasta polityk i programów,
a w części wymagają dopiero uruchomienia.
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Punktem wyjścia do określenia strategii było zatem założenie, że cele rozwoju miasta muszą odzwierciedlać
przede wszystkim stan zaspokojenia potrzeb społecznych w dziedzinach stanowiących zadania własne
samorządu, a w szczególności odnosić się do stwierdzonych problemów w tym zakresie i konkretnych zadań
nałożonych na samorząd gminy i powiatu przez ustawy. Nie wyklucza to formułowania celów wykraczających
poza ten zakres, wynikających z aspiracji społeczności lokalnej i dążenia do poprawy jakości życia w mieście,
pod warunkiem poszanowania zasad subsydiarności i partnerstwa.
W pierwszym etapie prac nad strategią zrównoważonego rozwoju dokonano aktualizacji strategicznej
diagnozy stanu zasobów i sytuacji rozwojowej miasta zawartej w dotychczasowej strategii. Wyniki tej fazy
zawarte są w rozdziale II "Diagnoza strategiczna".
W drugiej fazie prac nad strategią powstała wizja przyszłości miasta – Mysłowice 2020+, która w niektórych
elementach wykracza poza podstawowy horyzont strategii.
Wynikające z wizji cele strategiczne zostały wyznaczone dla podstawowego horyzontu strategii (2020),
dlatego też w rozdziale IV określono kryteria ich wyboru.
Kolejnym etapem było określenie celów strategicznych w wymiarze sektorowym oraz realizujących
je kierunków działań, w szczególności niezbędnych do rozwiązania zidentyfikowanych problemów.
Wprowadzono również nowy element strategii – wymiary horyzontalne, które obejmują działania dotyczące
wielu wymiarów sektorowych, w szczególności o charakterze organizacyjnym.
W trzeciej fazie określono programy strategiczne – stanowiące zgrupowania zadań powiązanych ze sobą
celowo (służących realizacji wytyczonych celów rozwoju) oraz działania priorytetowe – przeznaczone
do realizacji w najbliższym okresie operacyjnym.
Programy strategiczne i działania priorytetowe zawarte są w rozdziale VI „Instrumenty realizacji strategii”.
W ostatniej fazie tworzenia strategii określone zostały zasady realizacji i monitoringu strategii.
Przyjęto, że realizacja strategii odbywać się będzie poprzez plany operacyjne, sporządzane na okres 4 lat
i aktualizowane co roku, zawierające szczegółowe zasady etapowania realizacji programów strategicznych
i stanowiące podstawę konstrukcji wieloletniego programu inwestycyjnego.
Zasady realizacji i monitoringu strategii zawiera rozdział VII.
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I.3. Aktualizacja strategii
Na potrzebę aktualizacji strategii w 2013 roku złożyło się szereg czynników, które wywarły znaczny
wpływ zarówno na listę problemów społeczno-gospodarczych miasta, jak i na szanse i możliwości ich
eliminacji lub zmniejszenia. Do najważniejszych należą:
 realizacja części z działań wyznaczonych w dotychczas obowiązującej strategii, w tym największego
wyzwania które stawiała dotychczasowa strategia – uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
miasta,

 zmiany w uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych,
 nowy system zarządzania rozwojem kraju oraz nowe dokumenty strategiczne wyższego rzędu, w tym
nowa Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,

 nowe szanse wynikające z kolejnego okresu programowania funduszy europejskich 2014-2020.
Realizacja programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej była dla miasta wyzwaniem zarówno
organizacyjnym, jak i finansowym, ale doprowadziła do eliminacji jednego z największych zapóźnień
cywilizacyjnych miasta. Pozwoli to w kolejnym okresie skoncentrować działania w innych obszarach
wymagających interwencji.
W okresie obowiązywania dotychczasowej strategii nastąpiły znaczne zmiany w przestrzeni miasta.
Wycofanie działalności przemysłowej z bezpośredniego sąsiedztwa centrum miasta (teren byłej KWK
„Mysłowice”)
doprowadziło do powstania
niezwykle atrakcyjnego,
aczkolwiek
trudnego
do zagospodarowania, terenu poprzemysłowego (obiekty zabytkowe, zdegradowane tereny poprzemysłowe).
Sposób zagospodarowania terenu w takim położeniu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju centrum oraz
całego miasta, dlatego kluczowe znaczenie ma przyjęcie odpowiedniego programu funkcjonalnego oraz
pozyskanie inwestorów. Jest to sporym wyzwaniem organizacyjnym dla miasta, dlatego strategia koncentruje
się między innymi na usprawnieniu działania urzędu miasta oraz jednostek podległych, oraz wypracowywaniu
wzorców współpracy w realizacji przedsięwzięć z innymi podmiotami.
Trwający proces urbanizacji dzielnic południowych stawia również nowe wyzwania w szczególności w sferze
infrastruktury technicznej i społecznej. Zagęszczanie zabudowy mieszkaniowej oraz budowa nowych osiedli
mieszkaniowych w tych dzielnicach pociąga za sobą konieczność modernizacji oraz rozbudowy sieci
infrastruktury technicznej, organizacji systemu odprowadzenia wód opadowych, zwiększenia przepustowości
I remontów dróg publicznych, a także poprawy dostępności usług. Zapewni to podtrzymanie
konkurencyjności Mysłowic jako alternatywnego dla Katowic miejsca osiedlania się.
Pośród innych dziedzin, w których również nastąpiły pozytywne zmiany, wymienić należy: poprawę
dostępności komunikacyjnej (przebudowa ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Dzierżonia), poprawę jakości usług
publicznych, poprawę bazy sportowej miasta oraz rozwój działalności kulturalnej. Zmiany w tych dziedzinach
nie są na tyle istotne, aby miały wpływ na cele strategiczne, należy tylko dbać o podtrzymanie ich kierunku.
Zmiany krajowych dokumentów strategicznych służą przede wszystkim ukierunkowaniu systemu zarządzania
rozwojem Polski na osiąganie generalnych celów rozwoju przyjętych dla Unii Europejskiej w Strategii na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa 2020”.
Istotną zmianą dla strategii rozwoju miasta jest również powstanie nowego systemu zarządzania rozwojem
kraju. Główną ideą tych zmian jest ścisłe powiązanie dokumentów strategicznych tworzonych dla
poszczególnych dziedzin lub sektorów z kompleksowymi dokumentami ogólnymi (Strategie Rozwoju Kraju),
oraz uproszczenie i zoptymalizowanie liczby obowiązujących strategii sektorowych. W efekcie system strategii
sektorowych został zredukowany do dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju.
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Do dokumentów tworzących nowy system zarządzania rozwojem kraju należą:

 Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. (styczeń 2013 r.),
 Strategia rozwoju kraju 2020 (wrzesień 2012 r.),
 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (styczeń 2013 r.),
 Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (czerwiec 2013 r.),
 Strategia rozwoju transportu do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku (styczeń 2013 r.),
 Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Perspektywa do 2020 r. (projekt z lipca 2012 r.),
 Strategia Sprawne państwo 2020 (luty 2013 r.),
 Strategia rozwoju kapitału społecznego (marzec 2013 r.),
 Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (lipiec 2010 r.)
oraz wynikające ze strategii: Założenia krajowej polityki miejskiej do roku 2020 (maj 2013 r.),

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 (listopad 2012 r.),
 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2020 (kwiecień 2013 r.).
Oprócz dokumentów strategicznych szczebla krajowego, na rozwiązania przyjęte w obecnej strategii mają
wpływ następujące dokumenty o znaczeniu regionalnym:

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (zaktualizowana w lipcu 2013 r.),
 Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r. (przyjęta
30 marca 2010 r.),

 Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw Małopolskiego i Śląskiego
do roku 2020 (przyjęta 5 kwietnia 2013 r.).
W ślad za nowymi dokumentami strategicznymi idą również możliwości finansowania określonych kierunków
rozwoju. Nowy okres programowania Funduszy Europejskich 2014-2020 przynosi znaczące zmiany
w sposobie rozdziału środków pomocowych Unii Europejskiej.
Głównymi instrumentami realizacji tej polityki są programy operacyjne szczebla krajowego (PO) które
aktualnie są na etapie opracowywania. Oprócz tych programów powstają również Regionalne Programy
Operacyjne, dla których instytucjami zarządzającymi są Zarządy Województw. Wsparcie w tych programach
przyznawane będzie na zasadzie konkursu projektów, jednak część środków pomocowych przeznaczona
została poza procedurami konkursowymi na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Inwestycje te
uzgodnione zostały przez samorząd województwa i samorządy lokalne w ramach Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, która jest częścią Strategii
Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
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Przebieg prac nad aktualizacją strategii
Po raz pierwszy opracowanie aktualizacji strategii przeprowadzono w formule partycypacyjnej z aktywnym
udziałem mieszkańców, radnych oraz organizacji zrzeszających różne środowiska. W ramach prac nad
aktualizacją strategii zorganizowano warsztaty dla Radnych Miasta Mysłowice oraz przedstawicieli Urzędu
Miasta, oraz trzy spotkania warsztatowe dla mieszkańców dzielnic miasta. Informacje o przebiegu prac nad
aktualizacją strategii oraz materiały zebrane na spotkaniach były na bieżąco publikowane na dedykowanej
stronie internetowej. Stworzono również możliwość przesyłania uwag i wniosków do powstającego
dokumentu na specjalnie utworzoną skrzynkę e-mail.
Wszystkie te działania doprowadziły do zebrania bogatych materiałów stanowiących cenne źródło informacji
o problemach, potrzebach i aspiracjach różnych grup mieszkańców miasta, a wnioski z nich płynące
uwzględniono w aktualizowanej strategii.
Podstawą merytoryczną aktualizacji strategii są:

 Raport o stanie miasta Mysłowice 2006-2011 sporządzony w 2012 roku.
Raport zawiera możliwie pełny przegląd wszystkich sfer funkcjonalnych miasta, a jego dodatkową
wartością jest odniesienie statystyk opisujących stan Mysłowic do innych miast tworzących
Górnośląski Związek Metropolitalny.

 Materiały wypracowane i zebrane w czasie warsztatów dla Radnych Rady Miasta Mysłowice
oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Mysłowice przeprowadzonych w listopadzie 2012 r.,
W ramach warsztatów wypracowano: wizję rozwoju Mysłowic oaz elementy analizy SWOT: szanse,
zagrożenia, mocne i słabe strony rozwoju miasta.

 Rozpoznanie potrzeb społecznych dokonane w czasie spotkań z mieszkańcami Mysłowic
przeprowadzonymi w czerwcu 2013 r.,
W trakcie serii trzech spotkań warsztatowych, które odbyły się w różnych częściach miasta,
poproszono mieszkańców o wypowiedź na temat: problemów i ograniczeń rozwojowych oraz
możliwości i atutów zarówno poszczególnych dzielnic, jak i całego miasta.

 Wnioski składane za pośrednictwem strony internetowej na adres mailowy
strategia@um.myslowice.pl.

 Programy i polityki przyjęte dotychczas przez Radę Miasta lub przygotowane przez Urząd Miasta.
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II. Diagnoza strategiczna
Diagnoza strategiczna została opracowana na podstawie następujących materiałów:

 Raport o stanie miasta Mysłowice 2006 – 2011,
 dane statystyczne Banku Danych Lokalnych GUS,
 materiały z warsztatów dla Radnych i przedstawicieli Urzędu Miasta (październik 2012 r.),
 materiały ze spotkań z mieszkańcami przeprowadzonych w ramach prac nad aktualizacją strategii
(czerwiec 2012 r.),

 wnioski składane drogą mailową przez mieszkańców miasta.
Diagnoza została ujęta w czterech obszarach zrównoważonego rozwoju: społecznym, gospodarczym,
środowiskowym i instytucjonalnym. W każdym z czterech obszarów zidentyfikowano największe problemy,
które wpływają na tempo rozwoju Mysłowic oraz na jakość życia w mieście. Określono również
uwarunkowania zmiany sytuacji obejmujące możliwości wewnętrzne oraz szanse zewnętrzne, które należy
wykorzystać do eliminacji problemów. Dla każdego z obszarów diagnozy strategicznej sporządzono również
zestawienie czynników SWOT, która w syntetyczny sposób ujmuje możliwości, ograniczenia oraz szanse
i zagrożenia rozwojowe miasta.
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II.1. Obszar Społeczny
Problemy
Zmiany struktury demograficznej. Prognoza demograficzna dla Mysłowic według GUS przewiduje
w perspektywie roku 2035 wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym o 48% . Efektem tych zmian
będzie konieczność dostosowania bazy materialnej jednostek systemu pomocy społecznej pod kątem
zapewnienia odpowiedniej opieki dla osób starszych. Innym zjawiskiem demograficznym obserwowanym
w mieście jest malejąca liczba najmłodszych mieszkańców – w perspektywie roku 2035 przewidywany jest
spadek liczby dzieci w wieku 0-4 lat o 38%, a dzieci w wieku 5-9 lat o 23%. Nie pozostanie to bez wpływu na
system oświatowy w mieście.
Wysoki odsetek kobiet wśród bezrobotnych. W Mysłowicach udział kobiet wśród osób bezrobotnych
kształtuje się na wysokim poziomie. Pomimo obserwowanej tendencji spadkowej, w 2012 kobiety stanowiły
62% osób bezrobotnych. Udział ten był największy wśród miast należących do GZM (średnio 55%) i większy
niż średnia w kraju (51%) i w województwie (55%).
Ubóstwo jawi się jako główny problem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących również
podopiecznymi systemu pomocy społecznej. Problem ten jest konsekwencją braku miejsc pracy dla osób
z gorszym wykształceniem oraz dla osób niepełnosprawnych.
Zespół Szkół Sportowych nie dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną, nie posiada również własnego
basenu sportowego. Szkoła korzysta z obiektów należących do Katowickiego Holdingu Węglowego, który
stopniowo pozbywa się majątku nieprodukcyjnego. Istnieje więc zagrożenie związane z możliwą likwidacją
tych obiektów. Jedną z czołowych dyscyplin zespołu szkół sportowych jest pływanie, dostęp do basenu jest
więc niezbędnym warunkiem funkcjonowania szkoły.
Brak lokalnych centrów kulturalno-usługowych oraz miejsc spotkań lokalnych społeczności w niektórych
dzielnicach miasta. Mysłowicki Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna, to instytucje działające
w zakresie kultury, które posiadają filie w różnych dzielnicach miasta: 8 filii MOK-u oraz 9 filii biblioteki. Tylko
w czterech przypadkach działalność MOK-u oraz filii bibliotecznych jest skoncentrowana w postaci lokalnego
ośrodka kultury, pozostałe placówki są rozproszone w różnych lokalizacjach. Taka rozbudowana i rozproszona
struktura placówek kultury podnosi koszty ich utrzymania prowadząc do obniżania się jakości oferowanych
mieszkańcom podstawowych usług kultury. Dodatkowo, mieszkańcy w niektórych dzielnicach
pozaśródmiejskich odczuwają brak miejsc spotkań. Dotyczy to zarówno spotkań organizacji społecznych jak
również warunków lokalowych do działalności Rad Osiedli.
Deficyt mieszkań socjalnych. Zgodnie z informacjami Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
istnieje poważny deficyt lokali socjalnych. Brak wystarczającej liczby lokali socjalnych w zasobach gminy
skutkuje poważnymi kosztami. Zgodnie z prawem, miasto ma obowiązek zapewnić najemcom lokal socjalny
w przypadku wyroku sądu o prawie mieszkańca do lokalu socjalnego. W przypadku braku wolnych lokali
socjalnych miasto może wynajmować lokale od innych administratorów, jeśli natomiast gmina nie dostarczy
lokalu socjalnego, zobowiązana jet do wypłaty odszkodowania z tego tytułu.
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Uwarunkowania zmiany sytuacji
Obserwowany w ostatnich latach wzrost atrakcyjności terenów podmiejskich jako miejsca zamieszkania oraz
dobre skomunikowanie dzielnic południowych z centrum aglomeracji jest szansą na przyciągnięcie nowych
mieszkańców, a tym samym zwiększenie liczby mieszkańców miasta. Warunkiem tego jest jednak
przygotowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej rozwój zabudowy
mieszkaniowej oraz stwarzającej dobre warunki zamieszkania.
W Mysłowicach spory problem stanowią osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, osoby niewykwalifikowane. Szansą na poprawę sytuacji tych osób
może być dostosowanie i rozszerzenie systemu doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych
oraz oferta szkoleń, kursów oraz oferta kształcenia ustawicznego dostosowana do potrzeb rynku pracy
adresowana do osób bezrobotnych. Rozbudowana baza materialna systemu edukacji pozwala na rozwój tego
typu działalności w mieście.
Problem bezrobocia wiąże się ściśle z problemem ubóstwa i innymi niekorzystnymi zjawiskami społecznymi.
Działania podejmowane w ramach rewitalizacji społecznej w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych
prowadzone w obszarach koncentracji problemów społecznych mogą przeciwdziałać tym zjawiskom.
Pomocnym narzędziem do monitorowania i diagnozowania zjawisk społecznych może być zintegrowany
system gromadzenia danych o problemach społecznych. Wiedza o miejscach występowania oraz stopniu
nasilenia negatywnych zjawisk społecznych umożliwia wczesne wykrywanie ognisk problemów społecznych,
a tym samym podjęcie wczesnych działań w celu ich eliminacji. Umożliwia również lepsze dostosowanie
systemu pomocy społecznej do bieżących potrzeb miasta. Stworzenie takiego systemu gromadzenia danych
może służyć również do monitorowania skutków realizacji programów zawierających działania społeczne
(Program Rewitalizacji, Strategia Zrównoważonego Rozwoju itp...).
Dużym wsparciem Mysłowickiego systemu pomocy społecznej są sprawnie działające i posiadające duże
doświadczenie organizacje pozarządowe. Przy odpowiedniej współpracy i wsparciu miasta organizacje
pozarządowe aktywnie wspomagają lub nawet mogą przejmować realizację części zadań własnych gminy
w zakresie pomocy społecznej.
Szansą na polepszenie warunków Zespołu Szkół Sportowych jest planowana budowa krytej pływalni
miejskiej. Inwestycja ta mogłaby powstać w takiej lokalizacji, aby zapewnić wykorzystanie basenu na cele
Zespołu Szkół Sportowych.
Szansą na poprawę jakości lokalnych usług kultury oraz polepszenie warunków integracji lokalnych
społeczności jest koncentracja instytucji kultury w ośrodkach dzielnicowych. Należy dążyć do wykształcenia
lokalnych centrów dzielnicowych zapewniających oprócz podstawowych usług kultury również miejsca
spotkań dla mieszkańców, możliwość rekreacji, ofertę handlową oraz pozostałe usługi publiczne.
Koncentracja taka pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania miejskich instytucji kultury, zapewnienie
wysokiej jakości lokalnej oferty kulturalnej oraz miejsc integracji dla mieszkańców dzielnic pozaśródmiejskich.
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SWOT – Obszar społeczny
MOCNE STRONY
Imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym promujące
miasto
Rozwinięta i nie w pełni wykorzystana baza materialna szkół
Nowoczesna hala sportowo-widowiskowa
Dobra pozycja konkurencyjna Mysłowic jako ośrodka o funkcjach
mieszkaniowych
Stosunkowo nowe zasoby mieszkaniowe
Aktywna działalność ośrodków kultury w zakresie działań
społecznych
Bogaty lokalny program kultury
Wysoka aktywność i dobra integracja organizacji pozarządowych
Rozwinięta sieć przychodni zdrowia
Silna tożsamość i integracja lokalnych społeczności

SŁABE STRONY
Deficyt lokali socjalnych
Niedostosowanie bazy materialnej szpitali do wymogów
techniczno-sanitarnych
Brak własnych jednostek zapewniających pobyt osobom starszym
i niezaradnym życiowo
Niewystarczająca liczba miejsc w placówkach opiekuńczo
wychowawczych oraz rodzinach zastępczych
Niedostateczna liczba miejsc oraz zły stan bazy materialnej
przedszkoli i żłobków
Niedostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku
pracy
Brak miejsc spotkań, integracji i spędzania wolnego czasu
w lokalnych ośrodkach
Niedostosowanie przestrzeni publicznych oraz części obiektów
użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych
Braki w bazie lokalowej systemu pomocy społecznej
Niedostateczna oferta usług w zakresie opieki oraz spędzania
wolnego czasu dla osób starszych
Słabo zróżnicowana oferta spędzania wolnego czasu dla
młodzieży
Niewystarczająca oferta usług dla mieszkańców w dzielnicach
południowych
Brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
Niedostatecznie rozwinięta i zdekapitalizowana sieć obiektów
sportowych i terenów rekreacyjnych
Wysoki odsetek kobiet wśród bezrobotnych

SZANSE
Wysoki stopień identyfikacji mieszkańców z obecnym miejscem
zamieszkania
Bliskość zaplecza edukacyjnego i akademickiego Katowic i innych
miast aglomeracji
Dostęp do zewnętrznego finansowania organizacji
pozarządowych w zakresie działań społecznych

ZAGROŻENIA
Spadek liczby mieszkańców Mysłowic
Dekapitalizacja istniejących szpitali (zbyt słaba kondycja
finansowa w stosunku do potrzeb niezbędnych dla podniesienia
standardu)
Wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym
Występowanie zjawisk patologii społecznej oraz wykluczenia
społecznego osób niepełnosprawnych i bezdomnych
Emigracja zarobkowa młodzieży
Słabe zaangażowanie społeczne w działania polityczne
i organizacji pozarządowych
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II.2. Obszar Gospodarczy
Problemy
Niekorzystna struktura gospodarki - od lat dominującą gałęzią gospodarki miasta jest przemysł. Ponad
połowa pracujących w Mysłowicach zatrudniona jest w przedsiębiorstwach przemysłowych. Dodatkowo
niepokojącym zjawiskiem gospodarczym jest malejąca liczba podmiotów w sferze usług.
Zdegradowane tereny poprzemysłowe występują w Mysłowicach często w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach
(bezpośrednie sąsiedztwo centrum miasta). Ponowne wykorzystanie tych terenów natrafia na przeszkody
natury prawnej i własnościowej. Dodatkowym utrudnieniem jest ich niski standard przygotowania do
zainwestowania. Zagrożeniem dla ponownego zagospodarowania tych terenów może się okazać
silna konkurencja miast ościennych w zakresie standardu przygotowania terenów przeznaczonych pod
rozwój działalności gospodarczej.
Osłabienie funkcji historycznego centrum miasta - centrum staje się coraz mniej atrakcyjne dla prowadzenia
działalności usługowej, handlowej i gastronomicznej, co prowadzi do utraty witalności i prestiżu tej części
miasta. Przejawem osłabienia tradycyjnych funkcji centrum Mysłowic są przede wszystkim:

 niedostatek funkcji centrotwórczych i niska atrakcyjność oferty handlowo-usługowej, zwłaszcza
w okolicy rynku: zbyt mała koncentracja atrakcyjnych placówek handlowych umożliwiających
kompleksowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz placówek gastronomicznych, niewielka
koncentracja innych usług o ogólnomiejskim lub ponadmiejskim zasięgu oddziaływania; brak sklepów
firmowych oferujących produkty znanych marek świadczy, że centrum jest słabo uczęszczane;

 dekapitalizacja substancji mieszkaniowej;
 problemy społeczne: starzenie ludności, patologie.
Prognozowany spadek liczby mieszkańców (do ok. 73,5 tys. w roku 2020 oraz 71 tys. w roku 2030) oraz
demograficzne starzenie się ludności rzutują niekorzystnie na perspektywy dochodów budżetu miasta –
wskazują one, że będzie się zmniejszać liczba osób pracujących (a w konsekwencji – dochody budżetu
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych), natomiast wzrosną wydatki związane z pomocą
społeczną.
Brak bazy noclegowej w mieście. W Mysłowicach odbywa się szereg imprez sportowych
o międzynarodowym zasięgu. Uczestnicy tych imprez muszą korzystać z hoteli w miastach sąsiednich, co
zmniejsza korzyści miasta z turystyki związanej z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi.
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Uwarunkowania zmiany sytuacji
Systematycznie zwiększa się liczba pracujących w mieście oraz maleje liczba bezrobotnych. Jest to skutkiem
dynamicznie rozwijającej się gospodarki lokalnej, jak również rozwoju gospodarki w miastach ościennych,
gdzie mieszkańcy Mysłowic znajdują miejsce zatrudnienia.
W ostatnich latach w Mysłowicach dynamicznie rozwija się działalność logistyczna, wykorzystując doskonałe
położenie Mysłowic na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Rozwój tej branży
w mieście może zdynamizować planowana budowa przedłużenia Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku
Dąbrowy Górniczej oraz Jaworzna. Wykorzystanie tych szans uwarunkowane jest podjęciem aktywnych
działań w zakresie promocji gospodarczej miasta. Atutami Mysłowic w zabieganiu o inwestorów są przede
wszystkim:

 Bardzo dobre powiązania zewnętrzne z regionalnym i krajowym układem drogowym – autostrada
A4, droga ekspresowa S1, oraz perspektywa poprawy połączeń drogowych: budowa Drogowej Trasy
Średnicowej w granicach miasta, oraz budowa odcinka trasy S1 od Mysłowic do Bielska-Białej.

 Rezerwy terenów pod rozwój działalności gospodarczych w korzystnej lokalizacji. Wykorzystanie tych
terenów ogranicza jednak niski standard przygotowania do podjęcia inwestycji. Brak uzbrojenia lub
pełnej, spełniającej potrzeby inwestorów i natychmiast dostępnej informacji o terenach
inwestycyjnych, potrzeba rekultywacji przed ponownym zagospodarowaniem, brak uregulowanej
sytuacji prawnej terenu, nieatrakcyjne sąsiedztwo, wreszcie brak systemu zachęt do inwestowania
oraz sprawnie zorganizowanej obsługi inwestorów to dalsze ograniczenia powodujące
niekonkurencyjność istniejących terenów rozwojowych. W tej sytuacji priorytetem powinno być
ulepszenie terenów cechujących się najlepszą dostępnością komunikacyjną, a w szczególności
terenów, których dostępność komunikacyjną zapewni projektowana Drogowa Trasa Średnicowa.

 Dobry stan rozwoju i dostępność infrastruktury technicznej - wybudowana w ostatnich latach sieć
kanalizacyjna, sieć wodociągowa z możliwością zwiększania dostaw wody, rezerwy mocy w źródłach
energii i magistralach przesyłowych.

 Spore rezerwy terenów przeznaczonych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego w dzielnicach
południowych z dogodnym dojazdem do Katowic cieszące się dużym zainteresowaniem inwestorów.
Stwarza to dobre warunki do rozwoju firm z branży budowlanej oraz związanych z wyposażeniem
wnętrz i urządzaniem ogrodów.

 Tereny przeznaczone pod przemysł w nieaktualnym już planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego, posiadające zgodę na przeznaczenie na cel nierolniczy - w stosunku do których nie
ma konieczności sporządzenia planu miejscowego i możliwe jest podejmowanie inwestycji
produkcyjnych.
Pozyskiwanie nowych inwestorów ma również znaczenie w kontekście prognozowanych zmian
demograficznych. Przyrost podatku od nieruchomości związany z nowymi inwestycjami może
zrekompensować przewidywany spadek dochodów miasta z tytułu podatków od osób fizycznych.
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Głównymi przyczynami słabej witalności historycznego centrum jest peryferyjne położenie w strukturze
urbanistycznej miasta oraz słaba dostępność komunikacyjna tego obszaru, a szczególnie:

 brak wystarczającej obsługi środkami komunikacji publicznej oraz zintegrowanego węzła
przesiadkowego,

 brak dogodnych powiązań pieszych, za co odpowiada bariera torów kolejowych oddzielająca Stare
Miasto od reszty śródmieścia; tereny PKP znacznie ograniczają zasięg funkcji pełnionych przez
historyczne centrum na rzecz całego miasta, obniżają atrakcyjność dla mieszkańców i przyjezdnych,
a w konsekwencji również inwestorów,

 bariera Przemszy od strony wschodniej i terenów przemysłowych od strony północnej –
ograniczająca zasięg przestrzenny tzw. zlewni dojazdów centrum (czyli obszar, z którego potencjalni
klienci mogą dojechać do centrum w akceptowalnym czasie 15-30 min),

 konkurencja ośrodków handlowych w postaci marketów spożywczych w dzielnicach centralnych
hamuje rozwój usług w historycznym centrum miasta,

 niewystarczające wykorzystanie walorów zabytkowej części miasta hamuje możliwości rozwoju
Mysłowic jako ośrodka usługowego o znaczeniu regionalnym.
Poważnym ograniczeniem działań zmierzających do poprawy atrakcyjności i witalności Starego Miasta będzie
z pewnością konkurencja dużych centrów komercyjnych położonych na terenie Sosnowca i Katowic.
Przedłużenie Drogowej Trasy Średnicowej wzmocni ten efekt, skracając czas dojazdu do tych centrów, ale
zarazem stanie się szansą na poprawę dostępności centrum Mysłowic, umożliwiając podjęcie konkurencji
z tymi ośrodkami. Szczególną szansą ożywienia centrum jest ponowne zagospodarowanie znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta terenów poprzemysłowych pozostałych po byłej
KWK ”Mysłowice”. Lokalizacja w tym terenie funkcji usługowych odpowiednio wysokiej rangi przyczyni się
do ożywienia centrum miasta.
Ożywienie centrum miasta to spore wyzwanie dla władz. Ze względu na występowanie w tej części Mysłowic
problemów natury społecznej, gospodarczej i przestrzennej, działania naprawcze powinny być prowadzone
w ramach programu rewitalizacji. Doprowadzi to do osiągnięcia społecznie oczekiwanego efektu końcowego,
jak również zapewni jego trwałość w kolejnych latach.
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SWOT – Obszar gospodarczy
MOCNE STRONY
Korzystnie zlokalizowane rezerwy terenów inwestycyjnych typu
„greenfield” przeznaczonych pod rozwój działalności
gospodarczych
Tereny poprzemysłowe typu „brownfield” z możliwością
ponownego zagospodarowania
Duża aktywność gospodarcza mieszkańców miasta
Wykształcona i wykwalifikowana kadra
Znaczne zasoby niewykorzystanych lokali (również w centrum
miasta) przystosowanych do prowadzenia działalności
gospodarczej
Nowoczesny park logistyczny – jedno z największych centrów
dystrybucyjnych w Polsce
Pokłady węgla dobrej jakości

SŁABE STRONY
Zbyt mała dywersyfikacja branżowej struktury gospodarczej –
dominacja przemysłu ciężkiego, a w efekcie pracowników
przemysłowych i budżetowych, słabo rozwinięty sektor usług
zarówno pod względem liczby podmiotów, jak i liczby
zatrudnionych
Słaba baza ekonomiczna – mała liczba podmiotów w sferze
produkcji ekspansywnej
Niski standard przygotowania terenów aktualnie przeznaczonych
pod rozwój gospodarczy
Bark planów miejscowych obejmujących tereny przeznaczone
pod działalność gospodarczą
Słaba dostępność komunikacyjna terenów poprzemysłowych
Degradacja centrum miasta w wymiarze gospodarczym,
społecznym i infrastrukturalnym
Niedostateczna oferta miejsc pracy dla osób wykształconych
i wykwalifikowanych
Słabe wsparcie dla ludzi przedsiębiorczych
Brak bazy noclegowej odpowiedniej dla obsługi
międzynarodowych imprez kulturalnych i sportowych

SZANSE

ZAGROŻENIA

Korzystne położenie Mysłowic na skrzyżowaniu europejskich
korytarzy komunikacji i wymiany

Ograniczona możliwość kontroli Gminy nad procesami
przekształceń terenów poprzemysłowych

Bliskość rynku pracy oraz rynków zbytu

Drenowanie rynku związane z bliskością silnych ośrodków
gospodarczych

Członkostwo w GZM
Działalność regionalnych agencji i programów rozwojowych

Likwidacja KWK „Mysłowice” oraz infrastruktury towarzyszącej
w sferze usług dla górnictwa

Wsparcie finansowania przedsięwzięć mających na celu poprawę Spadek liczby podmiotów gospodarczych
kondycji gospodarki przez fundusze zewnętrzne
Odpływ osób wykształconych, związanych z miastem zawodowo
Aktywność mieszkańców w sferze mikroprzedsiębiorstw
Silna konkurencja gospodarcza miast ościennych
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II.3. Obszar Środowiskowy
Wyczerpuje się przepustowość niektórych odcinków dróg szczególnie w północnej części miasta. Dotyczy to
odcinków ulic: Katowickiej, Krakowskiej oraz niektórych odcinków ul. Oświęcimskiej, gdzie w godzinach
szczytu komunikacyjnego ruch drogowy jest praktycznie sparaliżowany. Zjawisko to związane jest ze zbyt
małym przekrojem ulic oraz organizacją ruchu na skrzyżowaniach, które nie zapewniają optymalnego
przepływu ruchu.
Drogi prowadzące ruch tranzytowy w silnie zurbanizowanych dzielnicach śródmiejskich. W szczególności
dotyczy to drogi krajowej DK79 prowadzącej ruch z aglomeracji katowickiej w kierunku Krakowa oraz drogi
wojewódzkiej DW934 będącej odnogą DK79 w kierunku Oświęcimia. Jest to źródłem uciążliwości zarówno
dla mieszkańców tych dzielnic (hałas, zanieczyszczenie powietrza), jak i dla płynności ruchu (przejścia dla
pieszych, skrzyżowania).
Niedorozwinięty, pozbawiony regulacji układ dróg rangi lokalnej i dojazdowej, zwłaszcza w południowej
części miasta, w tym:

 nieprzystosowanie ulic do wymagań technicznych wynikających z potrzeb obsługiwanych przez nie
terenów,

 zaniedbania w urządzeniu ulic,
 zły stan techniczny ulic (zniszczone nawierzchnie, drzewa stanowiące zagrożenie w pasie drogowym),
 brak sprawnego odprowadzania wód opadowych (brak kanalizacji deszczowej lub jej niesprawność,
nieodpowiednie spadki nawierzchni ulic często spowodowane przez szkody górnicze)
to problemy wymagające określenia przez samorząd polityki, która zapewniłaby z jednej strony
konsekwentne przestrzeganie standardów technicznych i porządkowanie zaniedbań, z drugiej zaś określiła
instrumenty motywujące lokalne społeczności do solidarnego wspierania tych działań.
Niedostateczna integracja środków komunikacji zbiorowej. W Mysłowicach brak jest zintegrowanego węzła
przesiadkowego komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej zlokalizowanego w centrum miasta. Obecność
takiego węzła może podnieść atrakcyjność śródmieścia i zwiększyć wykorzystanie transportu zbiorowego,
w tym kolei, jako alternatywnego środka transportu pasażerskiego.
Niedorozwój systemu ścieżek rowerowych. W Mysłowicach na 10 tys. mieszkańców przypada jedynie 0,1 km
ścieżek rowerowych. Jest to wielkość dużo mniejsza niż w całym województwie –
1,4 km/10 tys. mieszkańców, Mysłowice są pod tym względem ostatnim miastem wśród miast GZM-u.
Dodatkowo, istniejące w Mysłowicach ścieżki rowerowe nie tworzą spójnego systemu. Uniemożliwia
to korzystanie z roweru jako alternatywnego w stosunku do samochodu środka komunikacji. Brak jest
również oznakowanych rekreacyjnych ścieżek rowerowych, co ogranicza z kolei możliwości rekreacji
i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Mysłowic.
Postępująca degradacja „rusztu ekologicznego” miasta. Sukcesywne zabudowywanie terenów zieleni
prowadzi do przerywania ciągłości terenów otwartych. Zasypywanie obniżeń terenu odpadami górniczymi
i budowlanymi, zwłaszcza renaturalizujących się wyrobisk po eksploatacji iłów, powoduje degradację
lokalnych wartości przyrodniczych. Obszary wartościowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym
pozbawione są ochrony prawnej, w tym odpowiednich uregulowań planistycznych.
Tereny zdegradowane. Na terenie Mysłowic istnieją znaczne powierzchnie terenów zdegradowanych
wymagających rekultywacji, w tym terenów poprzemysłowych. Część z tych terenów wymagać będzie
doprowadzenia do standardów jakości powierzchni ziemi staraniem Urzędu Miasta, ponieważ degradacja nie
została spowodowana przez obecnych użytkowników. Zakres tych potrzeb wymaga rozpoznania.
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Skutki działalności górniczej. Eksploatacja węgla kamiennego w południowej części miasta powoduje lokalne
przekształcenia powierzchni ziemi (powstawanie niecek, sprzyjające lokalnym zalewiskom i podtopieniom po
silnych lub długotrwałych opadach).
Niedobór terenów zieleni urządzonej (zwłaszcza parków rangi ogólnomiejskiej i osiedlowej) oraz braki
i niedostosowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do potrzeb mieszkańców poważnie obniżają jakość
życia mieszkańców, a tym samym atrakcyjność Mysłowic jako miejsca zamieszkania. Powierzchnia parków
i zieleńców na 1 mieszkańca wynosi w Mysłowicach ok. 3,6 m2, przy średniej dla województwa śląskiego
wynoszącej 11,5 m2 na 1 mieszkańca.
Na obszarze Mysłowic istnieje wiele terenów posiadających predyspozycje do zagospodarowania na cele
rekreacji i sportu, jednak z braku środków nie są one dotychczas wykorzystane.
Zły stan utrzymania terenów zieleni oraz obiektów i terenów sportowych . Większość z istniejących parków
i zieleńców wymagają w dużym zakresie remontów, renowacji oraz wymiany wyposażenia. Potrzeby
w zakresie remontów i modernizacji dotyczą również terenów i obiektów sportowych.
Odprowadzanie wód opadowych w obszarach urbanizujących się. Zabudowa terenów dotychczas
niezagospodarowanych powoduje zmiany w kierunkach spływu oraz w ilości spływających wód opadowych.
Odbiornikami tych wód są często drobne cieki wodne, które nie są przystosowane do odbioru większej ilości
wód. W perspektywie procesu zabudowy nowych terenów pojawia się potrzeba dostosowania niektórych
cieków do przyjęcia większej ilości wód opadowych.
Zagrożenia zdrowia ludzi spowodowane są przez :

 niską emisję z indywidualnych palenisk domowych i komunikacji,
 nadmierny hałas drogowy,
 substancje szkodliwe w materiałach budowlanych (azbest, PCB, radon).
Postępująca degradacja dzielnic przemysłowych i mieszkaniowych to istotny problem gospodarki
przestrzennej miasta. Na problemy modernizacji substancji mieszkaniowej w niektórych dzielnicach nakładają
się dodatkowo problemy społeczne: ubóstwo, bezrobocie, patologie. Utrudnia to uzyskanie trwałych efektów
działań w zakresie rewaloryzacji zabudowy, przestrzeni publicznych i zieleni miejskiej.
Zaniedbane miejsca historyczne oraz zabytki. Obszar Trójkąta Trzech Cesarzy, mający znaczenie historyczne,
jest aktualnie niezagospodarowany i trudno dostępny. Uniemożliwia to prawidłowe wykorzystanie potencjału
turystycznego tego miejsca. Większość obiektów zabytkowych w mieście jest w złym stanie technicznym.
Obiekty te są często własnością osób prywatnych, które zgodnie z prawem powinny ponosić całkowite koszty
renowacji swoich nieruchomości, jeżeli nie zostały one wpisane do rejestru zabytków. Wielkość wymaganych
nakładów najczęściej przekracza możliwości finansowe właścicieli, dlatego obiekty te sukcesywnie niszczeją.
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Uwarunkowania zmiany sytuacji
Obecnie autostrada A-4 i droga ekspresowa S1 oprócz tego, że poprawiają dostępność komunikacyjną
miasta, są również barierami ograniczającymi możliwość zagospodarowania potencjalnych terenów
rozwojowych. W znacznej mierze wynika to z niedorozwoju elementów układu drogowego, które powinny
wiązać te drogi z regionalnym i miejskim układem. W najbliższej przyszłości rysują się szanse pokonania tych
ograniczeń, w postaci:

 budowy odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku do Dąbrowy Górniczej i Jaworzna,
 powiązania katowickiego węzła „Wilhelmina” na DK79 z ul. Obrzeżną Zachodnią.
Skutkiem realizacji tych połączeń drogowych będzie obniżenie uciążliwości ruchu tranzytowego
w mieszkaniowych dzielnicach Mysłowic, nastąpi również poprawa przepustowości zatłoczonych w godzinach
szczytu odcinków dróg.
Realizacja planowanego odcinka drogi S1 łączącej Mysłowice z Bielsko-Białą, a dalej z przejściem granicznym
ze Słowacją w Zwardoniu spowoduje dalszą poprawę dostępności komunikacyjnej Mysłowic, podnosząc tym
samym atrakcyjność inwestycyjną miasta.
Szansą na poprawienie integracji różnych środków transportu w centrum miasta jest planowana w okolicach
dworca PKP budowa parkingów przesiadkowych dla rowerów typu „Bike&Ride” wraz z budową dojazdowych
dróg rowerowych. Planowana inwestycja może wpłynąć na:

 ożywienie i poprawa atrakcyjności centrum poprzez polepszenie jego dostępności komunikacyjnej
i zwiększenie liczby potencjalnych klientów usług,

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu poprzez ograniczenie natężenia ruchu
prywatnego transportu pasażerskiego,

 poprawa bezpieczeństwa publicznego.
Dodatkową szansą na poprawę warunków korzystania z roweru w mieście jest projekt Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów „Rowerem po Śląsku”. W ramach tego projektu powstać ma regionalny system ścieżek
rowerowych obejmujący obszar całego województwa, w tym Mysłowice.
Dalsze decyzje dotyczące inwestycji mających na celu usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej, w tym
o powstaniu węzła przesiadkowego w centrum miasta, powinny być poprzedzone badaniami i analizami
zasadności tego rodzaju przedsięwzięć.
Stan środowiska naturalnego w Mysłowicach ulega systematycznej poprawie. Realizacja programu
uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej miasta Mysłowice doprowadziła do ograniczenia ilości
odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz przenikania ich do wód
podziemnych. Stopniową poprawę stanu środowiska zapewniają również działania podejmowane w ramach
programu ochrony środowiska oraz programu gospodarki odpadami.
Istotną możliwością poprawy jakości środowiska oraz jego szybkiego powrotu do stanu równowagi
przyrodniczej jest fakt, iż na terenie Mysłowic występują elementy struktury ekologicznej o znaczeniu
regionalnym lub ponadlokalnym:

 kompleks lasów Murckowskich
 pasmo dolin Brynica-Przemsza,
 pasmo korytarza ekologicznego Boliny,
a także obszary wartościowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym zasługujące na ochronę prawną.
Wymienione elementy struktury przyrodniczej, wraz z innymi terenami otwartymi o atrakcyjnym krajobrazie
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tworzą możliwości ukształtowania spójnego ekologicznego systemu obszarów stanowiącego ruszt ekologiczny
miasta. Objęcie ochroną prawną tych terenów zapewni zachowanie ich walorów krajobrazowych
i przyrodniczych, a odpowiednia promocja i powiązanie terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo siecią
oznakowanych tras rowerowych przyczyni się do zwiększenia się ruchu turystyki rekreacyjnej w Mysłowicach.
Brak terenów zieleni urządzonej dotyczy szczególnie północnej części miasta, gdzie intensywna zabudowa
sprawia, że nie ma możliwości nasycenia struktury przestrzennej terenami zieleni o powierzchni
zapewniającej ich lepszą dostępność (choćby na poziomie średniej województwa). Zagospodarowanie
nowych terenów o korzystnych walorach do rozwoju rekreacji w najbliższej perspektywie natrafi na barierę
braku wystarczających środków finansowych, w związku z czym wskazane jest maksymalne wykorzystanie
(rewaloryzacja) terenów istniejących. Działania w tym zakresie są już podejmowane w Mysłowicach w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji zrealizowany został projekt rewitalizacji Parku Zamkowego.
Podobnych działań wymaga jednak większość mysłowickich parków oraz terenów sportowych
i rekreacyjnych.
Działania w zakresie eliminacji zagrożenia lokalnymi podtopieniami podejmowane są w ramach Programu
ochrony środowiska dla miasta Mysłowice. Dotyczą one przede wszystkim zabezpieczenia
przeciwpowodziowego głównych cieków i zbiorników wodnych oraz zagrożeń powstających na skutek
eksploatacji górniczej. Występujące w ostatnich latach w okresie wiosennym ulewne deszcze powodują
również lokalne podtopienia w pobliżu mniejszych cieków wodnych. Zalecane jest rozpoznanie tych sytuacji
oraz przyjęcie odpowiednich działań w zakresie usprawnienia systemu odprowadzania wód opadowych
w szczególności w dzielnicach południowych oraz zapobiegania występowania lokalnych podtopień.
Szansą na eliminację lub zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludności spowodowanych obecnością
w środowisku substancji niebezpiecznych (zanieczyszczenie powietrza, hałas, obecność azbestu, PSB i
radonu) są również działania podejmowane w ramach Programu ochrony środowiska. Oprócz tego, w
najbliższym okresie programowania funduszy unijnych w województwie śląskim wsparciem zostaną objęte
działania zmierzające do eliminacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dotyczące między innymi transportu
oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Postępujący proces degradacji niektórych dzielnic mieszkaniowych objawia się nie tylko w postaci niszczejącej
przestrzeni urbanistycznej osiedli mieszkaniowych, ale również wiąże się z koncentracją problemów
społecznych na tych obszarach. Tego rodzaju sytuacja wymaga podjęcia zarówno działań o charakterze
„miękkim” (społecznym) jak i aktywizacji gospodarczej oraz działań inwestycyjnych. Dużym wyzwaniem jest
uzyskanie w takich dzielnicach trwałego efektu podejmowanych działań. Zapewnić to może kompleksowy
program rewitalizacji, w którym działania adresowane do danego obszaru są odpowiednio skoordynowane,
a postęp i efekty realizowanych projektów i działań są monitorowane.
Cenną inicjatywą w zakresie rewitalizacji są aktywne działania organizacji pozarządowych, koncentrujące się
właśnie w dzielnicach zdegradowanych. Próbę integracji i ukierunkowania działań tego rodzaju podjęło
Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice w ramach projektu „Aktywowani – edukacja obywatelska
organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności na rzecz rewitalizacji społecznej”. Projekt ma na
celu włączenie mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i firm w działania na rzecz
opracowania programu rewitalizacji społecznej dla zdegradowanych dzielnic Mysłowic.
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SWOT – Obszar środowiskowy
MOCNE STRONY
Tereny parkowe i rekreacyjne zlokalizowane w pobliżu centrum
miasta: zrewitalizowany Park Zamkowy, Promenada
Obecność elementów struktury ekologicznej o znaczeniu
regionalnym: kompleks lasów Murckowskich, korytarze
ekologiczne: Brynica-Przemsza, Bolina
Obszary o wartościowym krajobrazie możliwe do wykorzystania
w celach rekreacji, turystyki i sportu (Dziećkowice, pasmo
Przemszy z Trójkątem Trzech Cesarzy)
Ślady dziedzictwa historycznego i kultury materialnej zachowane
w przestrzeni i krajobrazie gminy

SŁABE STRONY
Zły stan infrastruktury drogowej i transportu zbiorowego
Uciążliwość zakładów przemysłowych oraz dróg krajowych
Brak zintegrowanego centrum przesiadkowego komunikacji
zbiorowej
Niedobór oraz zły stan utrzymania terenów zieleni miejskiej
Bariery rozwoju przestrzennego i ciągłości ekologicznej: koleje,
drogi tranzytowe, sieci infrastruktury technicznej
Zbiorniki wód podziemnych o otwartym zwierciadle pod
południową częścią miasta
Niewydolny system odprowadzania wód opadowych oraz zły stan
techniczny sieci wodociągowej
Obszary występowania skutków historycznej i współczesnej
eksploatacji górniczej
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz powietrza
atmosferycznego (lokalne systemy ogrzewania, komunikacja)
Brak systemu rekreacyjnych ścieżek pieszych i rowerowych
Niefunkcjonalność i zaniedbanie przestrzeni publicznych
Występowanie substancji szkodliwych w materiałach
budowlanych
Niski poziom utylizacji i przetwarzania odpadów
Zaniedbane zabytki i miejsca związane z historią miasta
Mało atrakcyjna oferta usług szczególnie centrotwórczych
w centrum miasta

SZANSE
Eliminacja uciążliwych działalności gospodarczych
z bezpośredniego sąsiedztwa centrum miasta
Eliminacja uciążliwego ruchu tranzytowego na skutek budowy
przedłużenia DTŚ w kierunku Dąbrowy Górniczej i Jaworzna
Ponadlokalne działania na rzecz rewitalizacji doliny Przemszy
Dobre warunki do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

ZAGROŻENIA
Presja na zabudowywanie terenów niezbędnych do utworzenia
miejskiego systemu parków i terenów rekreacyjnych
w śródmieściu
Kontynuacja eksploatacji węgla kamiennego i związane z tym
prognozowane skutki
Brak prawnej ochrony terenów o stwierdzonych wartościach
przyrodniczych
Postępujące kurczenie się i defragmentacja terenów tworzących
ruszt ekologiczny miasta
Postępująca degradacja starych dzielnic przemysłowych
i mieszkaniowych
Postępująca dekapitalizacja zabudowy o walorach zabytkowych
Konkurencyjne oddziaływanie ośrodków handlowo usługowych
w sąsiednich gminach osłabiające rozwój usług w centrum
Mysłowic
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II.4. Obszar Instytucjonalny
Problemy
Brak systemu obsługi inwestorów odpowiadającego europejskim standardom, w tym:

 zintegrowanej, kompleksowej i aktualnej informacji o terenie, zwłaszcza dla terenów wyznaczonych
pod rozwój gospodarczy,

 systemu wsparcia dla inwestorów przy uruchamianiu inwestycji,
 systemu zachęt dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy
stanowi ograniczenie rozwoju działalności gospodarczych.
Słaba baza lokalowa i wyposażenie Urzędu Miasta oraz podległych jednostek samorządowych nie
zapewniają odpowiedniego standardu obsługi mieszkańców i warunków pracy. Wskazuje się na potrzeby
remontowe budynków Urzędu Miejskiego oraz podległych mu jednostek. Istotne są również potrzeby
w zakresie usprawnienia systemów informatycznych działających w urzędzie. Dotyczy to w szczególności
budowy nowej serwerowni zgodnie z obowiązującymi standardami dla tego typu pomieszczeń (tzw. data
center) oraz objęcie siecią komputerową wszystkich jednostek urzędu oraz zapewnienie odpowiedniego
oprogramowania usprawniającego obieg dokumentów oraz prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.
Braki w koordynacji działań jednostek miejskich oraz niedostateczna kontrola nad zadaniami zleconymi.
Dotyczy to głównie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji. Niektóre działania
realizowane przez różne jednostki w obrębie jednego odcinka drogi są ze sobą nieskoordynowane. Brakuje
również rzetelnego odbioru i kontroli nad jakością wykonania zleconych zadań, które są realizowane przez
firmy zewnętrzne.
Niezadowalający system komunikacji społeczeństwa z samorządem. Mieszkańcy Mysłowic, to aktywne
społeczeństwo interesujące się sprawami miasta. W działaniach samorządu Mysłowic wyraźnie widoczna jest
tendencja do zwiększenia dostępu społeczeństwa do informacji o działaniach podejmowanych przez Urząd
Miasta. Rozwój takiego systemu komunikacji powinien iść w kierunku idei e-gminy i wykorzystania internetu,
ale również wykorzystania innych kanałów dostępu do informacji: ogólnodostępne biuletyny, informatory,
gazeta przystankowa. Jest to szczególnie istotne w kontekście aktywizacji mieszkańców dzielnic południowych
Mysłowic, którzy mają stosunkowo trudny dostęp do Urzędu Miasta oraz osób starszych nie posługujących
się na co dzień środkami komunikacji elektronicznej.
Zagrożenie pożarowe stanowi problem w starej zwartej zabudowie centrum oraz wśród obiektów
przemysłowych. Na terenie miasta występuje również zagrożenie wynikające ze wzmożonego przewozu
Toksycznych Środków Przemysłowych związane z przebiegającymi w granicach miasta drogami krajowymi,
autostradą oraz liniami kolejowymi.
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Uwarunkowania zmiany sytuacji
Podejmowane w ostatnich latach działania w zakresie poprawy jakości usług świadczonych przez jednostki
Urzędu Miejskiego, dają bardzo dobre efekty. Widoczna jest poprawa bazy materialnej oraz wyposażenia
Urzędu Miejskiego, nadal jednak pozostaje dużo do zrobienia szczególnie w zakresie usprawnienia
komunikacji między jednostkami urzędu (sprawna sieć komputerowa) oraz zapewnienia oprogramowania.
Działania takie mają na celu usprawnienie pracy urzędu, a w szczególności umożliwienie szybkiego dotarcia
do kompleksowej i wyczerpującej informacji, co ma szczególne znaczenie w przypadku obsługi inwestorów.
Wysoka aktywność lokalnych środowisk samorządowych i organizacji pozarządowych jest poważnym atutem
wymagającym wykorzystania w planowaniu przedsięwzięć rozwojowych oraz monitorowaniu ich realizacji.
Wysoko można ocenić dotychczasowe wykorzystanie partycypacji społecznej w dziedzinie kultury, edukacji,
sportu i rekreacji.
W innych dziedzinach rysuje się potrzeba zintensyfikowania współpracy ze społeczeństwem, szczególnie
w perspektywie wspomnianych wyżej zmian niezbędnych w dysponowaniu środkami budżetu
inwestycyjnego miasta – istnieje konieczność uzyskania społecznego przyzwolenia dla kierunków działań
zaproponowanych w strategii. Dobrze funkcjonujące organizacje przedstawicielskie mieszkańców, przede
wszystkim Rady Osiedli, stanowią poważny atut, tworząc możliwość:

 ułatwienia komunikacji społecznej,
 zapewnienia wysokiej partycypacji społecznej w planowaniu i kontroli realizacji działań
podejmowanych w ramach realizacji strategii rozwoju miasta.
W celu zapewnienia społecznego poparcia dla ambitnych planów rozwojowych podejmowanych przez
Władze Miejskie należy wykorzystać szanse, jakie niesie przejęcie europejskich wzorców organizacji działania
Urzędu Miasta i jednostek mu podległych, w tym odpowiednia koordynacja działań, ustanowienie
standardów usług publicznych, społecznej oceny jakości tych usług oraz procedur ich doskonalenia i kontroli.
Mając to wszystko na uwadze, Urząd Miasta Mysłowice uczestniczy w projektach związanych z systemowym
wsparciem procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego: „Międzynarodowy model
zarządzania miastem jako element przewagi konkurencyjnej” oraz "Systemowe wsparcie procesów
zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego”. Projekty te dotyczą usprawnienia działania nie tylko
samego Urzędu Miasta, ale również jednostek budżetowych. Realizacja projektu usprawni pracę jednostek
samorządu w Mysłowicach oraz przyczyni się w efekcie do poprawy jakości usług publicznych.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego realizowany był w ostatnich latach Program poprawy
bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości w mieście Mysłowice na lata 2008-2011. Stale
podejmowane są jednak działania zmierzające w kierunku poprawy bezpieczeństwa publicznego, chociażby
takie jak np.: planowana budowa dodatkowego budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Mikołowskiej,
czy systematyczna poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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SWOT – Obszar instytucjonalny
MOCNE STRONY
Liczne placówki jednostek Urzędu Miasta we wszystkich
dzielnicach Mysłowic
Biuro Obsługi Mieszkańca
Sukcesywne remonty i modernizacje pomieszczeń Urzędu
Miejskiego
Program e-gmina usprawniający pracę i komunikację pomiędzy
jednostkami Urzędu Miasta oraz zapewniający dostęp do
internetu
Kompetentna i dobrze wykształcona kadra pracownicza Urzędu
Miejskiego

SŁABE STRONY
Niedostatecznie rozwinięty system obsługi inwestorów
Baza lokalowa Urzędu Miasta wymagająca remontu
Niezadowalający system komunikacji samorządu
ze społeczeństwem
Niedostateczne przystosowanie budynków, stron internetowych
dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i jednostkach
miejskich
Słaba polityka informacyjna i promocja miasta
Brak inwentaryzacji zasobów miejskich
Niedostateczna koordynacja i spójność działań Urzędu Miasta
i jednostek podległych

Młodzieżowa Rada Miasta
Działalność Rady Osiedli
Stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego

Niedostateczna kontrola Urzędu Miasta nad jakością usług
świadczonych przez zewnętrzne podmioty na rzecz jednostek
samorządowych
Słabe wykorzystanie środków informatycznych
i telekomunikacyjnych w zakresie świadczenia usług publicznych

SZANSE

ZAGROŻENIA

Wparcie zewnętrzne działań samorządu ze środków krajowych
i unijnych

Prognozowany spadek liczby mieszkańców może skutkować
obniżeniem dochodów własnych gminy

Przejmowanie unijnych standardów w zakresie funkcjonowania
administracji publicznej

Nowe zadania ustawowe dla samorządu bez zwiększania środków
finansowych na ich realizację

Coraz większe możliwości wykorzystywania współpracy
samorządu z jednostkami zewnętrznymi przy realizacji projektów
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III. Wizja Mysłowice 2020+
Wizja rozwoju miasta jest zapisem oczekiwań mieszkańców wobec przyszłości miasta. Wizja 2020+
odnosi się przede wszystkim do okresu programowania strategii (rok 2020), ale w niektórych aspektach
wykracza poza horyzont strategii.
MIASTO DUMNE ZE SWOJEJ TRADYCJI






pamięta o swoich korzeniach,
pielęgnuje tradycyjne wartości w codziennym społecznym życiu: więzi społeczne, więzi rodzinne,
szczyci się zabytkami, które są atrakcją turystyczną,
gdzie dziedzictwo historyczne jest filarem nowoczesnego rozwoju.
MIASTO BEZPIECZNE I WYGODNE DO ŻYCIA







dobre miejsce do zamieszkania,
witalne Centrum Miasta,
sprawny, zintegrowany publiczny transport zbiorowy,
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców,
zróżnicowane warunki rekreacji i wypoczynku.
MIASTO DEMOKRACJI OBYWATELSKIEJ

 mieszkańcy aktywnie współtworzą lepsze warunki życia,
 zarówno młodzi jak i starsi uczestniczą w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
MIASTO O ZRÓŻNICOWANEJ I NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

 rozwijające się branże gospodarki wykorzystujące potencjał miasta i regionu,
 gospodarka energooszczędna i nieuciążliwa,
 oferta terenów rozwojowych pod rozwój nowych inwestycji.
MIASTO DOSTĘPNE KOMUNIKACYJNIE








oś autostrady - powiązania międzyregionalne dzięki węzłowi tras A4 i S1,
powiązania aglomeracyjne dzięki trasie średnicowej od Gliwic do Jaworzna,
powiązania kolejowe,
rozwinięty i powiązany z koleją transport zbiorowy oraz system parkuj i jedź,
Przemsza jako droga żeglowna, rozwój transportu rzecznego,
sprawny szerokopasmowy internet.
MIASTO W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM






czysta Przemsza,
zachowane tereny otwarte o walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
zrekultywowane tereny poprzemysłowe,
nowe, nieuciążliwe wzorce komunikacji.
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IV. Kryteria wyboru priorytetów rozwoju i celów strategicznych
w horyzoncie roku 2020
Ze względu na fakt, że osiągnięcie niektórych elementów wizji rozwoju miasta nie będzie możliwe
w horyzoncie roku 2020, przyjęto szereg kryteriów wyboru celów strategicznych rozwoju Mysłowic,
na których należy się skoncentrować w najbliższych latach. Głównymi kryteriami są:

 Analiza bieżącej sytuacji i potrzeb miasta.
Analiza została oparta o wnioski z Raportu o stanie miasta Mysłowice 2006-2011. Uwzględniono
również wynik warsztatów dla Radnych i przedstawicieli Urzędu Miasta przeprowadzonych
w październiku 2012 r. W analizie uwzględniono również wnioski ze spotkań z mieszkańcami, które
odbyły się w ramach prac nad Strategią w czerwcu 2013 r.

 Wpisanie się w politykę rozwoju regionalnego.
Przy wyborze priorytetów rozwojowych i celów strategicznych uwzględniono priorytety, cele
i kierunki zawarte w dokumentach strategicznych wyższego rzędu: Strategia Europa 2020,
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego – Regiony Miasta Obszary Wiejskie, Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, , Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", Plan
zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Projekt Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 Partnerstwo i współpraca w realizacji przedsięwzięć.
W strategii uwzględniono wymiar współpracy z innymi jednostkami samorządowymi, oraz
z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami różnych środowisk i grup społecznych.
Współpraca taka zapewni lepszą koordynację podejmowanych działań oraz ich komplementarność.

 Zasada synergii w podejmowanych działaniach.
Strategia koncentruje się na takich obszarach interwencji, w których koordynacja działań (współpraca
przy ich planowaniu i realizacji) zapewni większy efekt końcowy niż suma efektów tych samych
działań realizowanych osobno. Wyrazem tej zasady jest określenie w strategii oprócz priorytetów
i celów sektorowych, również wymiarów horyzontalnych. Działania prowadzone w tych wymiarach
dotyczą wielu różnych dziedzin życia miasta, a ich horyzontalna koordynacja przyczyni się do
szybszego osiągnięcia przyjętych celów sektorowych.

 Efektywne wykorzystanie zasobów i potencjałów miasta.
Strategia kładzie nacisk na efektywne wykorzystanie potencjałów miasta w różnych dziedzinach.
W sferze gospodarczej wykorzystanie potencjału kapitału ludzkiego, tradycji i wartości kulturowych
jako czynnika sprzyjającego wytworzeniu przewagi konkurencyjnej. W dziedzinie środowiska,
ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz jakości zasobów naturalnych.
W dziedzinie energetyki, szerokie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
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V. Obszary priorytetowe, cele i kierunki
Aby ukierunkować rozwój Mysłowic na osiągniecie przyjętej wizji rozwoju, strategia definiuje cele
strategiczne (CS) i kierunki działań (K) odnoszące się do czterech obszarów priorytetowych (OP) rozwoju
miasta.
Główne cele strategiczne mają charakter sektorowy – odnoszą się do konkretnej dziedziny życia miasta.
Strategia ujmuje również wymiary horyzontalne, które obejmują kwestie dotyczące wielu celów sektorowych.
Istotą wymiarów strategicznych jest podkreślenie konieczności współpracy i koordynacji działań jednostek
realizujących zapisy strategii oraz stworzenie dobrych warunków organizacyjnych i technicznych do jej
realizacji.

OP.IV. JAKOŚĆ ŻYCIA

SPRAWNY I EFEKTYWNY SAMORZĄD

OP.III. KAPITAŁ SPOŁECZNY

WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO

OP.II. ŚRODOWISKO I ENERGIA

REWITALIZACJA

OP.I. GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA

WYMIARY HORYZONTALNE

OBSZARY PRIORYTETOWE,
CELE STRATEGICZNE
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V.1. Obszary priorytetowe i sektorowe cele strategiczne
OP.I.
CS.I.1.

CS.I.2.

CS.I.3.

CS.I.4.

CS.I.5.

GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA
Lokalna gospodarka miasta oparta
K.I.1.1.
o zrównoważone wzorce wytwarzania
i wykorzystania energii oraz korzystania
K.I.1.2.
ze środowiska

Dobrze rozwinięty sektor małych
i średnich przedsiębiorstw

Nowe miejsca pracy

Zrównoważony system transportowy

Sprawna i nowoczesna infrastruktura
techniczna

Oferta odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych,
w szczególności zrestrukturyzowanych terenów poprzemysłowych
Aktywne pozyskiwanie nowych podmiotów gospodarczych

K.I.1.3.

Wspieranie działających w mieście przedsiębiorstw w zakresie
wdrażania nowych technologii i zwiększania efektywności
wykorzystania zasobów środowiska

K.I.2.1.

Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują lokalne
potencjały: kulturę i tradycję do tworzenia przewagi konkurencyjnej

K.I.2.2.

Wspieranie rozwoju działalności kulturalnej ukierunkowanej na
rozwój przedsiębiorczości i tworzenie wartości rynkowych

K.I.2.3.

Wspieranie przedsiębiorców działających w obszarze turystyki
i spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych potencjałów
i atrakcji

K.I.3.1.

Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla osób
bezrobotnych defaworyzowanych na rynku pracy

K.I.3.2.

Tworzenie warunków do wykorzystywania elastycznych form
zatrudnienia, w szczególności do aktywizacji osób o ograniczonej
aktywności zawodowej

K.I.3.3.

Nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry

K.I.4.1.

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów o funkcji
gospodarczej

K.I.4.2.

Usprawnienie i integracja systemu komunikacji zbiorowej
w połączeniu z rozwojem systemu parkingów przesiadkowych
Park&Ride i Bike&Ride

K.I.4.3.

Zapewnienie odpowiedniej dostępności i jakości transportu
publicznego

K.I.4.4.

Rozbudowa systemu dróg/tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej

K.I.4.5.

Rozbudowa i modernizacja układu drogowego

K.I.4.6.

Minimalizacja uciążliwości generowanych przez środki transportu
publicznego

K.I.4.7.

Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach publicznych

K.I.5.1.

Modernizacja i poprawa jakości sieci wodociągowej

K.I.5.2.

Usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych

K.I.5.3.

Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą
oraz budownictwo mieszkaniowe

K.I.5.4.

Poprawa jakości i modernizacja sieci kanalizacyjnej w dzielnicach
północnych

K.I.5.5.

Zapewnienie dobrych warunków do budowy i rozbudowy sieci
teleinformatycznych
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OP.II.
CS.II.1.

CS.II.2.

CS.II.3.

CS.II.4.

ŚRODOWISKO I ENERGIA
Dobra jakość zasobów środowiska
naturalnego

Ochrona i promocja wartości
środowiska naturalnego

Dobrze zachowane zabytki,
poszanowanie tradycji i wartości
kulturowych miasta

Racjonalne i zrównoważone
gospodarowanie zasobami środowiska
naturalnego

K.II.1.1.

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie
emisji zanieczyszczeń do powietrza

K.II.1.2.

Eliminacja ze środowiska szkodliwych materiałów i energii

K.II.1.3.

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta

K.II.1.4.

Ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych
w środowisku

K.II.1.5.

Rekultywacja terenów zdegradowanych

K.II.2.1.

Ukształtowanie ekologicznego systemu obszarów chronionych
i ochrona wartościowych obiektów przyrodniczych

K.II.2.2.

Rozbudowa i odpowiednie utrzymanie systemu terenów zieleni
urządzonej

K.II.2.3.

Wspieranie działań na rzecz zmniejszenia uciążliwości hałasu

K.II.2.4.

Promocja wartości środowiska poprzez wprowadzanie i wzmacnianie
funkcji rekreacyjnych i sportowych

K.II.3.1.

Odpowiednie zagospodarowanie i promocja miejsc związanych
z historią miasta

K.II.3.2.

Renowacja obiektów zabytkowych

K.II.3.3.

Promocja regionalnych i lokalnych tradycji i wartości kulturowych
w placówkach edukacyjnych i kulturalnych

K.II.4.1.

Zwiększenie wykorzystania rozproszonych odnawialnych źródeł
energii, przy minimalizacji ich negatywnego oddziaływania na
środowisko i krajobraz

K.II.4.2.

Wspieranie działań ograniczających zużycie zasobów środowiska
i energii

K.II.4.3.

Działania na rzecz eliminacji skutków eksploatacji górniczej
na powierzchnię ziemi

OP.III. KAPITAŁ SPOŁECZNY
CS.III.1.

CS.III.2.

Rozwinięte kompetencje i umiejętności K.III.1.1.
mieszkańców

Wyrównane szanse i włączenie
społeczne

Zapewnienie odpowiedniej dostępności i jakości usług edukacji na
różnych poziomach nauczania

K.III.1.2.

Rozwój bazy materialnej oraz kompetencji kadry nauczycieli
w zakresie wykorzystania technologii informatycznych
i komunikacyjnych w edukacji

K.III.1.3.

Zapewnienie doradztwa zawodowego i edukacyjnego na poziomie
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

K.III.1.4.

Przystosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy

K.III.1.5.

Rozwój systemu kształcenia ustawicznego

K.III.2.1.

Aktywizacja zawodowa osób mało konkurencyjnych na rynku pracy

K.III.2.2.

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz wykluczeniu
społecznemu
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CS.III.3.

Samoorganizacja i aktywność
obywatelska mieszkańców

K.III.2.3.

Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc oraz jakości usług
w przedszkolach

K.III.2.4.

Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny

K.III.2.5.

Dostosowanie systemu pomocy społecznej do potrzeb mieszkańców

K.III.2.6.

Tworzenie nowoczesnych i dostępnych sieci teleinformatycznych

K.III.3.1.

Wzmocnienie aktywności przedstawicieli jednostek pomocniczych
samorządu

K.III.3.2.

Zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem

K.III.3.3.

Stworzenie odpowiednich warunków (miejsc spotkań) sprzyjających
integracji lokalnych społeczności

K.III.3.4.

Tworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania sektora
organizacji pozarządowych w celu integracji i koordynacji
podejmowanych działań

OP.IV. JAKOŚĆ ŻYCIA
CS.IV.1.

CS.IV.2.

CS.IV.3

CS.IV.4.

Bogata i atrakcyjna oferta możliwości
K.IV.1.1.
spędzania wolnego czasu, w tym: usług
kultury i rozrywki oraz kultury fizycznej
i rekreacji

Dobre warunki mieszkaniowe

Poprawa bezpieczeństwa i porządku
publicznego

Dobra dostępność usług publicznych

Rozwój oferty ośrodków kultury i rozrywki w szczególności
promujących lokalne wartości kulturowe i tradycję oraz
dostosowanej do specyficznych potrzeb grup społecznych (młodzież,
osoby starsze)

K.IV.1.2.

Rozwój systemu terenów wypoczynku i rekreacji oraz infrastruktury
usług towarzyszących

K.IV.1.3.

Rozbudowa i modernizacja systemu ścieżek rowerowych i pieszych
o funkcji rekreacyjnej łączących tereny leśne, parki i atrakcje
turystyczne

K.IV.1.4.

Zapewnienie dostępności nowoczesnych i wielofunkcyjnych placów
zabaw

K.IV.2.1.

Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości lokali socjalnych

K.IV.2.2.

Restrukturyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego

K.IV.2.3.

Zapewnienie dobrych warunków rozwoju budownictwa
mieszkaniowego zorganizowanego

K.IV.2.4.

Wspieranie procesów rewitalizacji obszarów mieszkaniowych
w zakresie gospodarki mieszkaniowej

K.IV.3.1.

Przeciwdziałanie i zapobieganie katastrofom i klęskom żywiołowym

K.IV.3.2.

Działania w kierunku kształtowania bezpiecznej przestrzeni poprzez
likwidację miejsc stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa i
porządku publicznego

K.IV.3.3.

Wspieranie samoorganizacji środowisk lokalnych i budowania więzi
sąsiedzkich szczególnie w zakresie reagowania na patologie
i sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa

K.IV.4.1.

Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych przez jednostki
Urzędu Miasta

K.IV.4.2.

Rozwój wachlarza e-usług świadczonych przez Urząd Miasta
oraz jednostki organizacyjne

K.IV.4.3.

Usprawnienie przepływu informacji między Urzędem Miasta
a mieszkańcami dzielnic południowych
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CS.IV.5.

CS.IV.6.

Poprawa jakości przestrzeni miejskiej
oraz atrakcyjności przestrzeni
publicznych

Dobra kondycja zdrowotna
mieszkańców

K.IV.5.1.

Kształtowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta w sposób
zapewniający odpowiednią ekspozycję obiektów zabytkowych oraz
promujących lokalną tradycję

K.IV.5.2.

Zapewnienie dostępności przestrzeni miejskiej oraz obiektów
użyteczności publicznej dla osób o obniżonej mobilności

K.IV.5.3.

Zapewnienie w przestrzeniach publicznych infrastruktury
umożliwiającej wspólne spędzanie czasu przez mieszkańców oraz
integrację lokalnych społeczności

K.IV.6.1.

Zapewnienie odpowiedniej jakości bazy materialnej i standardu
świadczenia usług medycznych

K.IV.6.2.

Poprawa stanu zdrowia i wzrost świadomości zdrowotnej
mieszkańców

K.IV.6.3.

Zapewnienie odpowiedniej opieki dla osób starszych
i niepełnosprawnych

V.2. Wymiary horyzontalne strategii
REWITALIZACJA
 Wymiar obejmuje działania podejmowane w ramach procesów rewitalizacyjnych. Dotyczy działań
związanych z rewitalizacją miejską, rewitalizacją terenów poprzemysłowych oraz udziału na zasadzie
partnerstwa w działaniach rewitalizacyjnych o charakterze ponadlokalnym.

WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO
 Wymiar dotyczy zapewnienia koordynacji i spójności podejmowanych działań poprzez współpracę
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (w szczególności miast sąsiednich) oraz z partnerami
lokalnymi: organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami społeczności lokalnych. Wymiar
dotyczy również aktywizacji społecznej mieszkańców w celu zwiększenia ich zainteresowania i udziału
w zarządzaniu rozwojem miasta.

SPRAWNY I EFEKTYWNY SAMORZĄD
 Wymiar obejmuje stworzenie warunków dla sprawnej, efektywnej i spójnej realizacji przedsięwzięć
w wydziałach Urzędu Miasta oraz w jednostkach podległych zarówno w aspekcie organizacyjnym,
zapewnienia środków technicznych (w tym technologii informatycznych i telekomunikacyjnych) jak
i środków finansowych. Wymiar dotyczy również stworzenia odpowiedniego zaplecza prawnego oraz
zapewnienia obsługi w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych na wstępnym etapie realizowanych
przedsięwzięć, jak również zapewnienia mechanizmu badania spójności sporządzanych w mieście
dokumentów z zapisami strategii.
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V.3. Mierniki realizacji celów
Pomiar i ocenę realizacji zapisów strategii określa się za pomocą mierników realizacji strategii. Poniżej
zestawiono przykładowe mierniki dla każdego z celów strategicznych. Ich zestaw może być modyfikowany
w zależności od potrzeb oraz możliwości organizacyjnych gromadzenia danych.
Źródłem danych dla części z tych mierników jest statystyka publiczna (Bank Danych Lokalnych GUS), jednak
nie wszystkie dane tam publikowane pozwolą na ocenę realizacji celów strategicznych. Dlatego też, cześć
z danych służących monitorowaniu strategii należy gromadzić w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta
oraz jednostkach podległych.
Cel
CS.I.1.

CS.I.2.

CS.I.3.

CS.I.4.

CS.I.5.

CS.II.1.

trend

mierniki realizacji celu

Lokalna gospodarka miasta
oparta o zrównoważone
wzorce wytwarzania
i wykorzystania energii oraz
korzystania ze środowiska



powierzchnia nowych terenów inwestycyjnych zagospodarowanych na cele
działalności gospodarczej w skali roku



liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym



powierzchnia terenów przeznaczonych na cele działalności gospodarczej
objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Dobrze rozwinięty sektor
małych i średnich
przedsiębiorstw



liczba działalności w systemie REGON w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw na 10 tys. ludności



liczba działalności gospodarczych wg systemu REGON związanych
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – sekcja I PKD2007



liczba działalności gospodarczych wg systemu REGON związanych ze sportem,
rozrywką i rekreacją – sekcja R, dział 93 PKD2007



dochody miasta z tytułu podatku od osób fizycznych



wysokość przeciętnego wynagrodzenia



liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy



udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym



udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym wśród bezrobotnych



długość sieci ścieżek rowerowych



liczba nowych miejsc parkingowych w parkingach przesiadkowych



długość zmodernizowanych dróg publicznych



długość nowowybudowanych dróg publicznych



powierzchnia uzbrojonych terenów przeznaczonych pod rozwój działalności
gospodarczej



powierzchnia uzbrojonych terenów przeznaczonych pod rozwój mieszkalnictwa



długość wymienionych odcinków sieci wodociągowej



jakość wód powierzchniowych rzek Boliny i Przemszy w Mysłowicach



ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności



Powierzchnia terenów zrekultywowanych

Nowe miejsca pracy

Zrównoważony system
transportowy

Sprawna i nowoczesna
infrastruktura techniczna

Dobra jakość zasobów
środowiska naturalnego
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Cel

CS.II.2.

CS.II.3.

CS.II.4.

CS.III.1.

CS.III.2.

CS.III.3.

CS.IV.1.

Ochrona i promocja wartości
środowiska naturalnego

Dobrze zachowane zabytki,
poszanowanie tradycji
i wartości kulturowych miasta

Racjonalne i zrównoważone
gospodarowanie zasobami
środowiska naturalnego

Rozwinięte kompetencje
i umiejętności mieszkańców

Wyrównane szanse i włączenie
społeczne

Samoorganizacja i aktywność
obywatelska mieszkańców

Bogata i atrakcyjna oferta
możliwości spędzania wolnego
czasu, w tym: usług kultury
i rozrywki oraz kultury
fizycznej i rekreacji

trend

mierniki realizacji celu



zanieczyszczenia powietrza emitowane z zakładów szczególnie uciążliwych
(pyłowe i gazowe)



zmniejszenie potoków ruchu w indywidualnym transporcie pasażerskim



powierzchnia obszarów przyrodniczo cennych objętych ochroną



liczba obiektów przyrodniczo cennych objętych ochroną



liczba imprez promujących wartości środowiska przyrodniczego w ramach
edukacji ekologicznej w Mysłowicach



liczba miejsc związanych z historią miasta zrewitalizowanych i udostępnionych
dla zwiedzających



liczba obiektów zabytkowych poddanych renowacji



liczba imprez i konkursów promujących lokalne tradycje i wartości kulturowe
w placówkach edukacyjnych



liczba zainstalowanych systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł



liczba i wysokość dotacji udzielonych na wymianę niskosprawnych systemów
ogrzewania na rozwiązania mniej uciążliwe dla środowiska



liczba obiektów poddanych termomodernizacji



zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku



zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca



odsetek osób z wykształceniem wyższym w ludności w wieku 20-65 lat



liczba szkół prowadzących współpracę z przedsiębiorcami



liczba osób zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji



udział zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wśród bezrobotnych



liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby
do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni)
wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy



odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym



liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy



liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej



liczba rodzin w kryzysie objętych poradnictwem Ośrodka Interwencji Kryzysowej



liczba organizacji pozarządowych działających w Mysłowicach



liczba konsultacji społecznych przeprowadzonych w ciągu roku



frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych



liczba działalności gospodarczych wg systemu REGON związanych z kulturą
i rozrywką – sekcja R, dział 90 i 91 PKD2007



liczba imprez kulturalnych i rozrywkowych adresowanych do młodzieży i osób
starszych



liczba imprez sportowych o randze ponadlokalnej
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Cel

trend

mierniki realizacji celu



liczba zmodernizowanych obiektów sportowych



liczba utworzonych / zmodernizowanych terenów rekreacji i wypoczynku



długość oznakowanych tras rowerowych



liczba zmodernizowanych / utworzonych placów zabaw



liczba pozyskanych / utworzonych lokali socjalnych, w tym w terenach
rewitalizowanych



liczba wyremontowanych lokali komunalnych, w tym w terenach
rewitalizowanych



liczba wyremontowanych budynków komunalnych, w tym w terenach
rewitalizowanych



powierzchnia terenów rozwojowych przeznaczonych pod rozwój budownictwa
mieszkaniowego objętych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego



liczba pozwoleń na budowę wydanych na cele budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego



liczba osób oczekujących na lokal socjalny

Poprawa bezpieczeństwa
i porządku publicznego



liczba wszczętych postępowań o przestępstwa



liczba interwencji straży pożarnej

Dobra dostępność usług
publicznych



liczba usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną



liczba nowych kanałów wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami a lokalnymi
władzami

CS.IV.5.

Poprawa jakości przestrzeni
miejskiej oraz atrakcyjności
przestrzeni publicznych



powierzchnia ukształtowanych lub zmodernizowanych przestrzeni publicznych
ogółem oraz z likwidacją barier dla osób o obniżonej mobilności

CS.IV.6.

Dobra kondycja zdrowotna
mieszkańców



liczba zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia



liczba nowych form opieki dla osób starszych



liczba imprez promujących zdrowie

CS.IV.2.

CS.IV.3.

CS.IV.4.

Dobre warunki mieszkaniowe
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VI. Instrumenty realizacji Strategii
Strategia, jako dokument o charakterze ogólnym, zawiera deklarację kierunków działań zmierzających
do osiągnięcia celów strategicznych bez odnoszenia się do konkretnych zadań. Podstawowymi instrumentami
realizacji strategii, które określają sposób osiągnięcia celów oraz zadania temu służące są programy
strategiczne. Oprócz tych dokumentów, możliwości przestrzenne realizacji zapisów strategii powinny zostać
zapewnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz uwzględnione
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodność dokumentów planistycznych
z zapisami strategii powinna zostać zbadana w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
W przypadku stwierdzenia niezgodności, analiza powinna zawierać rekomendację do zmiany dokumentów
planistycznych.

VI.1. Programy służące realizacji strategii
Sposób realizacji celów strategicznych i kierunków działań przyjętych w strategii jest określany
w programach strategicznych. Poniżej zawarto wykaz programów służących realizacji zapisów strategii.
Nazwa programu
PS.1

Program rozwoju lokalnej gospodarki

PS.2

Program aktywizacji strategicznych terenów inwestycyjnych

PS.3

Program rozwoju transportu dla miasta Mysłowice

PS.4

Program ochrony środowiska dla miasta Mysłowice

PS.5

Program gospodarki odpadami dla miasta Mysłowice

PS.6

Program rewitalizacji dla miasta Mysłowice

PS.7

Program ochrony zabytków

PS.8

Program działań wynikających ze Strategii rozwoju edukacji w mieście Mysłowice

PS.9

Program działań wynikających ze Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach do roku 2020

PS.10

Program działań wynikających z Polityki mieszkaniowej miasta Mysłowice

PS.11

Program promocji kultury

PS.12

Program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Mysłowicach

PS.13

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

PS.14

Program poprawy jakości usług publicznych oraz działań wynikających ze Strategii rozwoju społeczeństwa
informacyjnego dla miasta Mysłowice do roku 2020

PS.15

Program rozbudowy zieleni miejskiej

PS.16

Program rozwoju współpracy miasta Mysłowice z jednostkami zewnętrznymi

PS.17

Program instytucjonalnego wsparcia zarządzania rozwojem miasta Mysłowice
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Część z wyżej wymienionych programów już obowiązuje, a ich zapisy są zgodne z bieżącą strategią. Część
z nich wymaga aktualizacji lub opracowania. Powstające programy strategiczne powinny być zgodne ze
strategią, a działania podejmowane w ramach programów powinny przyczyniać się do osiągania celów
strategicznych. Zakres informacji zawartych w nowo tworzonych programach dotyczący ich zgodności ze
strategią powinien zawierać co najmniej:

 wykazanie spójności zadań realizowanych w programie z celami strategicznymi i kierunkami działań
strategii,

 określenie zestawu wskaźników pozwalających na monitorowanie stanu realizacji programu oraz
stopnia, w jakim program przyczynia się do realizacji celów strategicznych określonych w strategii,

 określenie jednostek organizacyjnych współpracujących przy realizacji programu,
 wykazanie powiązań z dokumentami wyższego rzędu oraz z innymi programami realizowanymi
w mieście.
Zgodność programów ze strategią powinna być badana na etapie ich opracowywania przez Zespół Strategii
i Planowania Wydziału Rozwoju Miasta oraz opiniowana przez Zespół ds. Rewitalizacji i Strategii Rozwoju
Miasta Mysłowice.
Możliwości finansowania zewnętrznego działań w ramach programów strategicznych:
RPO WŚ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Priorytet inwestycyjny 2.3

Wzmacnianie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla e-administracji,
e-learningu, e-kultury i e-zdrowia

Priorytet inwestycyjny 3.1

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania
nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów
przedsiębiorczości

Priorytet inwestycyjny 4.1

Promowanie produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł

Priorytet inwestycyjny 4.3

Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym

Priorytet inwestycyjny 4.5

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich – niskoemisyjny transport miejski

Priorytet inwestycyjny 6.1

Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze odpadów w celu spełnienia
wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska

Priorytet inwestycyjny 6.2

Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze wodnym w celu spełnienia
wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska

Priorytet inwestycyjny 6.3

Ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego

Priorytet inwestycyjny 6.4

Ochrona, różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz promowanie usług ekosystemowych,
w tym programu NATURA 2000 i zielonej infrastruktury

Priorytet inwestycyjny 6.5

Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego

Priorytet inwestycyjny 8.5

Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo,
w tym, podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności
pracowników

Priorytet inwestycyjny 8.7

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość, oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Priorytet inwestycyjny 8.10

Aktywne i zdrowe starzenie się

Priorytet inwestycyjny 9.1

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego,
regionalnego i lokalnego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług
instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych

35

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MYSŁOWICE 2020+

RPO WŚ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Priorytet inwestycyjny 9.2

Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich

Priorytet inwestycyjny 9.4

Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności

Priorytet inwestycyjny 9.7

Ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Priorytet inwestycyjny 10.1

Zapobieganie i ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i promowanie dostępu
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej

Priorytet inwestycyjny 10.3

Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności
i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy

Priorytet inwestycyjny 10.4

Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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PS.1 Program rozwoju lokalnej gospodarki
Celem programu jest doprowadzenie do powstania nowoczesnej gospodarki poprzez pozyskiwanie
nowych, nieuciążliwych inwestycji oraz ograniczenie rozwoju uciążliwych form działalności gospodarczej.
Program przewiduje również działania w zakresie wspierania przedsiębiorstw z sektora MSP, promocji
gospodarczej miasta (oferta terenów inwestycyjnych), a także promocji gospodarczego wykorzystania
lokalnych tradycji i wartości kulturowych.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.I.1.1.

Oferta odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych, w szczególności zrestrukturyzowanych terenów
poprzemysłowych

K.I.1.2.

Aktywne pozyskiwanie nowych podmiotów gospodarczych

K.I.1.3.

Wspieranie działających w mieście przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i zwiększania
efektywności wykorzystania zasobów środowiska

K.I.2.1.

Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują lokalne potencjały, w tym kulturę i tradycję do tworzenia przewagi
konkurencyjnej

K.I.2.2.

Tworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalnej zorientowanej na tworzenie wartości rynkowych

K.I.2.3.

Wspieranie przedsiębiorców działających w obszarze turystyki i spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych
potencjałów i atrakcji

K.I.3.3.

Nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry

K.I.4.1.

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów o funkcji gospodarczej

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

1.1

Pozyskiwanie inwestycji w zakresie nieuciążliwej i nowoczesnej gospodarki
stwarzającej miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 8.5

1.2

Kompleksowe przygotowanie i promocja oferty terenów inwestycyjnych,
w szczególności terenów poprzemysłowych

1.3

Wspieranie modernizacji istniejących przedsiębiorstw w zakresie wdrażania
nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań

1.4

Promocja lokalnych wartości kulturowych i tradycji jako czynnika przewagi
konkurencyjnej lokalnej gospodarki

-

1.5

Modernizacja i rozbudowa układu dróg w zakresie obsługi terenów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

-

1.6

System wsparcia i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 8.7

1.7

Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 8.7

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 4.1
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PS.2 Program aktywizacji strategicznych terenów inwestycyjnych
Celem programu jest doprowadzenie do zagospodarowania strategicznych terenów rozwojowych
Mysłowic obejmujących tereny położone na północ od ul. Obrzeżnej Północnej oraz obszar po
zlikwidowanym Szybie Wschodnim KWK "Mysłowice". Działania w ramach programu będą ściśle
skorelowane z działaniami programu PS.6 - Program rewitalizacji dla miasta Mysłowice, dotyczącymi także
rewitalizacji terenów poprzemysłowych i przyległych do nich dzielnic mieszkaniowych.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.I.1.1.

Oferta odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych, w szczególności zrestrukturyzowanych terenów
poprzemysłowych

K.I.1.2.

Aktywne pozyskiwanie nowych podmiotów gospodarczych

K.I.3.3.

Nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry

K.I.4.1.

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów o funkcji gospodarczej

K.I.5.3.

Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe

K.II.1.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych
K.II.3.1. Odpowiednie zagospodarowanie i promocja miejsc związanych z historią miasta
K.II.3.2. Renowacja obiektów zabytkowych
K.IV.5.1. Kształtowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta w sposób zapewniający odpowiednią ekspozycję obiektów
zabytkowych oraz promujących lokalną tradycję

Działania do realizacji:
Działanie
2.1

Opracowanie koncepcji przestrzennej i programowej zagospodarowania
terenów poprzemysłowych

2.2

Rekultywacja terenów zdegradowanych

2.3

Poprawa dostępności komunikacyjnej strategicznych terenów inwestycyjnych

2.4

System ulg i zachęt dla inwestorów

2.5

Promocja gospodarcza strategicznych terenów inwestycyjnych

Możliwości finansowania zewnętrznego
NFOŚiGW, WFOŚiGW
RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 8.7
-
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PS.3 Program rozwoju transportu dla miasta Mysłowice
Celem programu jest poprawa powiązania wewnętrznego układu drogowego z układem dróg
regionalnych i krajowych oraz modernizacja i usprawnienie układu dróg publicznych w zakresie drożności,
stanu technicznego i zgodności z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
Działania, które są przewidziane do realizacji w ramach programu obejmują m.in.: budowę nowych dróg
publicznych, modernizacje, rozbudowy, poszerzenia dróg publicznych, budowę chodników, modernizacje
i rozbiórki obiektów mostowych, modernizację skrzyżowań, budowę rond, budowę sygnalizacji
świetlnych, poprawę oznakowania dróg. Program ma na celu również usprawnienie systemu komunikacji
publicznej poprzez stworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego oraz
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.I.4.1.

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów o funkcji gospodarczej

K.I.4.2.

Usprawnienie i integracja systemu komunikacji zbiorowej w połączeniu z rozwojem systemu parkingów
przesiadkowych Park&Ride i Bike&Ride

K.I.4.3.

Zapewnienie odpowiedniej dostępności i jakości transportu publicznego

K.I.4.4.

Rozbudowa systemu dróg/tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej

K.I.4.5.

Rozbudowa i modernizacja układu drogowego

K.I.4.6.

Minimalizacja uciążliwości generowanych przez środki transportu publicznego

K.I.4.7.

Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach publicznych

K.II.1.1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

3.1

Poprawa stanu technicznego dróg publicznych oraz obiektów mostowych

-

3.2

Poprawa przepustowości odcinków dróg i skrzyżowań o niewystarczającej
przepustowości

-

3.3

Rozbudowa, modernizacja i przebudowa systemu dróg stanowiących
korytarze tranzytowe

-

3.4

Usprawnienie połączeń wewnątrzmiejskiego układu drogowego z układem
dróg regionalnych i krajowych

-

3.5

Poprawa parametrów dróg publicznych zgodnie z wymaganymi warunkami
technicznymi

-

3.6

Okresowe monitorowanie przepustowości i sprawności układu
komunikacyjnego

-

3.7

Stworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 4.5

3.8

Poprawa dostępności parkingów w centrum miasta oraz w bezpośrednim
jego sąsiedztwie w ramach systemu park&ride

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 4.5

3.9

Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych oraz systemu bike&ride

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 4.5

3.10

Promocja transportu zbiorowego wśród mieszkańców

-
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PS.4 Program ochrony środowiska dla miasta Mysłowice
Program ochrony środowiska dla miasta Mysłowice ma na celu zapewnienie mieszkańcom jakości życia na
wysokim poziomie w czystym, zdrowym i przyjaznym środowisku. Przyjęte działania polegają na
zmniejszeniu niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez porządkowanie gospodarki komunalnej oraz
racjonalne kształtowanie istniejących wartości przyrodniczych. Oprócz zadań wymienionych poniżej, cele
programu realizowane są jeszcze poprzez program strategiczny PS.6 Program gospodarki odpadami dla
miasta Mysłowice.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.I.1.3.

wspieranie działających w mieście przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i zwiększania
efektywności wykorzystania zasobów środowiska

K.I.5.2.

usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych

K.II.1.1. poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
K.II.1.2. eliminacja ze środowiska szkodliwych materiałów i energii
K.II.1.3. podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta
K.II.1.5. rekultywacja terenów zdegradowanych
K.II.2.1. ukształtowanie ekologicznego systemu obszarów chronionych i ochrona wartościowych obiektów przyrodniczych
K.II.2.3. wspieranie działań na rzecz zmniejszenia uciążliwości hałasu
K.II.4.2. wspieranie działań ograniczających zużycie zasobów środowiska i energii
K.IV.3.1. przeciwdziałanie i zapobieganie katastrofom i klęskom żywiołowym

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

4.1

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza

NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WŚ Priorytety
Inwestycyjne: 4.1, 4.3, 4.5

4.2

Zmniejszenie zagrożenia emisją hałasu pochodzącą zwłaszcza od środków
transportu

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 4.5

4.3

Ochrona przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

-

4.4

Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód
powierzchniowych i do gruntu

4.5

Efektywna ochrona przeciwpowodziowa

4.6

Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

4.7

Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na
środowisko glebowe

4.8

Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie

4.9

Poprawa jakości środowiska poprzez ochronę i kształtowanie istniejących
wartości przyrodniczych

4.10

Rozwijanie racjonalnej gospodarki leśnej

WFOŚiGW

4.11

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

WFOŚiGW

4.12

Zapobieganie zagrożeniu dla zdrowia mieszkańców i środowiska
wynikającego z transportu materiałów niebezpiecznych

WFOŚiGW

NFOŚiGW, WFOŚiGW,
RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 6.2
WFOŚiGW
NFOŚiGW, WFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW, WFOŚiGW,
RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 6.4
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PS.5 Program gospodarki odpadami dla miasta Mysłowice
Naczelnym celem ekologicznym programu jest minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz
wprowadzenie zgodnego z normami europejskimi systemu ich odzysku i unieszkodliwiania. Program ma
również na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.II.1.2. eliminacja ze środowiska szkodliwych materiałów i energii
K.II.1.3. podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta
K.II.1.4. ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku

Działania do realizacji:
Działanie
5.1

Doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

5.2

Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie segregacji odpadów

5.3

Bieżąca likwidacja dzikich wysypisk śmieci

5.4

Opracowanie i realizacja programu usuwania azbestu

Możliwości finansowania zewnętrznego
NFOŚiGW, WFOŚiGW,
RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 6.1
WFOŚiGW
RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 6.1
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PS.6 Program rewitalizacji dla miasta Mysłowice
Celem programu jest kompleksowa rewitalizacja, restrukturyzacja i zagospodarowanie zdegradowanych
obszarów miasta. Działania programu dotyczą głównie terenów objętych programem rewitalizacji
miejskiej, ale elementem programu jest również rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.II.3.1. Odpowiednie zagospodarowanie i promocja miejsc związanych z historią miasta
K.II.3.2. Renowacja obiektów zabytkowych
K.III.2.1. Aktywizacja zawodowa osób mało konkurencyjnych na rynku pracy
K.III.2.2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz wykluczeniu społecznemu
K.III.3.3. Stworzenie odpowiednich warunków (miejsc spotkań) sprzyjających integracji lokalnych społeczności
K.IV.2.4. Wspieranie procesów rewitalizacji obszarów mieszkaniowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej
K.IV.3.2. Działania w kierunku kształtowania bezpiecznej przestrzeni poprzez likwidację miejsc stanowiących zagrożenie
bezpieczeństwa i porządku publicznego
K.IV.5.1. Kształtowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta w sposób zapewniający odpowiednią ekspozycję obiektów
zabytkowych oraz promujących lokalną tradycję
K.IV.5.3. Zapewnienie w przestrzeniach publicznych infrastruktury umożliwiającej wspólne spędzanie czasu przez mieszkańców
oraz integrację lokalnych społeczności

Program realizuje ponadto w całości wymiar horyzontalny strategii: "Rewitalizacja".

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

6.1

Rewitalizacja i odnowa zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych

RPO WŚ Priorytety Inwestycyjne:
4.3, 6.3, 6.5, 8.5, 9.2, 9.4

6.2

Rewitalizacja i aktywizacja gospodarcza terenów poprzemysłowych

RPO WŚ Priorytety Inwestycyjne:
6.3, 6.5, 9.2
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PS.7 Program ochrony zabytków
Program opieki zad zabytkami ma przede wszystkim na celu przywrócenie dawnej świetności obiektów
zabytkowych w Mysłowicach. Działania w ramach programu obejmują również zmianę funkcji obiektów
zabytkowych na cele gospodarcze i społeczne – wpisując się tym samym w procesy rewitalizacji spójne
z programem PS.6 - Program Rewitalizacji dla miasta Mysłowice.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.II.3.1. Odpowiednie zagospodarowanie i promocja miejsc związanych z historią miasta
K.II.3.2. Renowacja obiektów zabytkowych
K.I.2.1.

Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują lokalne potencjały: kulturę i tradycję do tworzenia przewagi
konkurencyjnej

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

7.1

Renowacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych oraz przywracanie
dawnych funkcji i walorów użytkowych

RPO WŚ Priorytety Inwestycyjne: 4.3, 6.3

7.2

Modernizacja i renowacja obiektów zabytkowych w połączeniu ze zmianą ich
funkcji na cele społeczne i gospodarcze

RPO WŚ Priorytety Inwestycyjne: 4.3, 6.3

7.3

Wspieranie działań dotyczących renowacji zabytków prowadzonych w ramach RPO WŚ Priorytety Inwestycyjne: 4.3, 6.3
procesów rewitalizacji

7.4

Promocja zabytków miasta

-
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PS.8 Program działań wynikających ze Strategii rozwoju edukacji w mieście Mysłowice
Podstawowe działania programu zakładają dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych do
potrzeb społecznych oraz zapewnienie nowoczesnych warunków kształcenia i umożliwienia
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Program zakłada również wzmocnienie systemu doradztwa zawodowego i edukacyjnego na różnych
poziomach edukacji oraz dostosowanie profilu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym
kształcenia dorosłych, oraz systemu kształcenia ustawicznego.
Program realizuje również zapisy Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla miasta Mysłowice
w zakresie wdrażania e-usług w edukacji.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.III.1.1. Zapewnienie odpowiedniej dostępności i jakości usług edukacji na różnych poziomach nauczania
K.III.1.2. Rozwój bazy materialnej oraz kompetencji kadry nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informatycznych
i komunikacyjnych w edukacji
K.III.1.3. Zapewnienie doradztwa zawodowego i edukacyjnego na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
K.III.1.4. Przystosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
K.III.1.5. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

8.1

Modernizacja i remont placówek oświatowych

RPO WŚ Priorytety Inwestycyjne:
4.3, 10.1, 10.3, 10.4

8.2

Dostosowanie bazy materialnej systemu oświaty do potrzeb społecznych

RPO WŚ Priorytety Inwestycyjne:
10.1, 10.3, 10.4

8.3

Zapewnienie stałego dostępu Zespołowi Szkół Sportowych do basenu
pływackiego oraz pełnowymiarowej sali gimnastycznej

-

8.4

Zapewnienie dostępności w placówkach oświatowych nowoczesnych
technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz wykorzystanie ich
w edukacji

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 10.3, 10.4

8.5

Wdrożenie e-usług w zakresie edukacji

8.6

Wdrożenie systemu doradztwa zawodowego i edukacyjnego na poziomie
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

8.7

Rozwój systemu kształcenia ustawicznego

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 2.3
RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 10.3, 10.4
RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 9.4
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PS.9 Program działań wynikających ze Strategii rozwiązywania problemów społecznych
w Mysłowicach do roku 2020
Głównym celem Strategii rozwiązywania problemów społecznych jest tworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi społecznemu miasta i jego mieszkańców oraz ograniczenie obszarów marginalizacji
i wykluczenia społecznego. Działania w ramach tego programu strategicznego są realizowane poprzez
szereg programów wynikających z tej strategii. Należą do nich:

 Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych "Mysłowice miastem równych szans dla osób
niepełnosprawnych"










Program profilaktyki i promocji zdrowia w Mysłowicach
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Miejski program przeciwdziałania narkomanii
Miejski program ochrony zdrowia psychicznego
Gminny program wspierania rodziny
Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej
Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Program pomocy dziecku i rodzinie.

Realizowane kierunki strategiczne:
K.I.3.2.

Tworzenie warunków do wykorzystywania elastycznych form zatrudnienia, w szczególności do aktywizacji osób
o ograniczonej aktywności zawodowej

K.III.1.5. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego
K.III.2.1. Aktywizacja zawodowa osób mało konkurencyjnych na rynku pracy
K.III.2.2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz wykluczeniu społecznemu
K.III.2.4. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny
K.III.2.5. Dostosowanie systemu pomocy społecznej do potrzeb mieszkańców
K.III.3.3. Stworzenie odpowiednich warunków (miejsc spotkań) sprzyjających integracji lokalnych społeczności
K.III.3.4. Tworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych w celu integracji i koordynacji
podejmowanych działań
K.IV.2.1. Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości lokali socjalnych
K.IV.3.2. Działania w kierunku kształtowania bezpiecznej przestrzeni poprzez likwidację miejsc stanowiących zagrożenie
bezpieczeństwa i porządku publicznego
K.IV.3.3. Wspieranie samoorganizacji środowisk lokalnych i budowania więzi sąsiedzkich szczególnie w zakresie reagowania
na patologie i sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa
K.IV.5.2. Zapewnienie dostępności przestrzeni miejskiej oraz obiektów użyteczności publicznej dla osób o obniżonej mobilności
K.IV.6.1. Zapewnienie odpowiedniej jakości bazy materialnej i standardu świadczenia usług medycznych
K.IV.6.2. Poprawa stanu zdrowia i wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców
K.IV.6.3. Zapewnienie odpowiedniej opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych
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Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

9.1

Poprawa efektywności systemu pomocy społecznej poprzez usprawnienie,
integrację oraz dostosowanie do potrzeb

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 9.7

9.2

Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny poprzez:
rozwój systemu poradnictwa i wsparcia rodzin, stworzenie oferty spędzania
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, system wsparcia materialnego oraz
zapobieganie przemocy w rodzinie

RPO WŚ Priorytety Inwestycyjne: 9.1, 9.7

9.3

Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu poprzez: promocję zdrowego
trybu życia, profilaktykę uzależnień oraz tworzenie warunków dla pełnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich rodzin w życiu społecznym

RPO WŚ Priorytety Inwestycyjne:
8.10, 9.1, 9.4, 9.7

9.4

Tworzenie godnych warunków zamieszkania, w tym zapewnienie
odpowiedniej liczby lokali socjalnych

9.5

Tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji osób bezrobotnych oaz
zagrożonych utratą zatrudnienia

9.6

Tworzenie warunków rozwoju aktywności i samoorganizacji społeczności
lokalnej, w tym miejsc spotkań i integracji w lokalnych centrach
dzielnicowych

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 9.7
RPO WŚ Priorytety Inwestycyjne: 8.5, 9.4
RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 9.4
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PS.10 Program działań wynikających z Polityki mieszkaniowej miasta Mysłowice
Celem polityki mieszkaniowej jest tworzenie warunków zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
mieszkańców Mysłowic zgodnie z ich preferencjami, aspiracjami i możliwościami ekonomicznymi. Polityka
określa działania dotyczące przede wszystkim zasobu mieszkaniowego gminy, zawiera również działania,
których celem jest wsparcie szeroko rozumianego budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa zarówno
jakości zasobu mieszkaniowego, jak i jego otoczenia. Zawiera również działania mające na celu wspieranie
procesu rewitalizacji w zakresie zapewnienia lokali rotacyjnych i socjalnych dla mieszkańców
rewitalizowanych terenów.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.IV.2.1. Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości lokali socjalnych
K.IV.2.2. Restrukturyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego
K.IV.2.3. Zapewnienie dobrych warunków rozwoju budownictwa mieszkaniowego zorganizowanego
K.IV.2.4. Wspieranie procesów rewitalizacji obszarów mieszkaniowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

10.1

Zapewnienie odpowiedniej ilości lokali socjalnych, zamiennych oraz
tymczasowych pomieszczeń

-

10.2

Optymalizacja wykorzystania zasobu mieszkaniowego miasta, w tym
kontynuacja programu zamian lokali

-

10.3

Racjonalizacja polityki czynszowej

-

10.4

Racjonalizacja procesu prywatyzacji zasobu mieszkaniowego gminy

-

10.5

Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego

-

10.6

Podnoszenie jakości zasobów mieszkaniowych oraz ich otoczenia

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 4.3

10.7

Zapewnienie lokali mieszkalnych (socjalnych i rotacyjnych) mieszkańcom
rewitalizowanych terenów

RPO WŚ Priorytety Inwestycyjne: 9.1, 9.2
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PS.11 Program promocji kultury
Celem programu jest zwiększenie dostępności obiektów kultury i imprez kulturalnych dla mieszkańców
miasta oraz dostosowanie oferty kultury do potrzeb różnych grup społecznych. Program ma również na
celu poprawę warunków organizacji imprez kulturalnych poprzez podniesienie standardu obiektów
i jakości oferty kultury.
Działania realizowane w ramach programu prowadzą do stworzenia kilku ośrodków koncentrujących
ofertę kulturalną. Dotyczy to szczególnie dzielnic południowych, gdzie rozproszone placówki kultury
oferują podstawowe usługi w tym zakresie, a ich baza materialna jest w złym stanie technicznym.
Koncentracja oferty kulturalnej przyczyni się do uatrakcyjnienia i poprawy jakości usług dostępnych dla
lokalnych społeczności, oraz większego ich zróżnicowania.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.II.3.1. Odpowiednie zagospodarowanie i promocja miejsc związanych z historią miasta
K.II.3.3. Promocja regionalnych i lokalnych tradycji i wartości kulturowych w placówkach edukacyjnych i kulturalnych
K.IV.1.1. Rozwój oferty ośrodków kultury i rozrywki w szczególności promujących lokalne wartości kulturowe i tradycję oraz
dostosowanej do specyficznych potrzeb grup społecznych (młodzież, osoby starsze)

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

11.1

Podniesienie jakości bazy materialnej obiektów kultury oraz dostosowanie ich
do świadczenia usług lepszej jakości

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 4.3

11.2

Dostosowanie oferty kulturalnej do zmieniających się potrzeb lokalnych
społeczności

-

11.3

Poszerzenie oferty kulturalnej adresowanej do osób starszych

-

11.4

Szeroka promocja kulturalna miasta

-

11.5

Zapewnienie dostępności obiektów kultury dla osób o obniżonej mobilności

-

11.6

Zagospodarowanie, udostępnianie i promocja miejsc związanych z historią
Mysłowic

-

11.7

Promocja lokalnych wartości i tradycji Mysłowic

-
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PS.12 Program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Mysłowicach
Celem programu jest stworzenie w Mysłowicach bogatej regionalnej oferty turystycznej związanej ze
sportem i rekreacją. Już teraz Mysłowice są znane w świecie sportu jako miejsce organizacji
międzynarodowych zawodów siatkówki plażowej, miasto ma również ambicję stać się regionalnym
ośrodkiem rekreacji.
Jednym z celów programu jest wpieranie tworzenia bazy noclegowej na potrzeby obsługi ruchu
turystycznego. Pozwoli to zwiększyć korzyści wynikające z ruchu turystycznego związanego z szeregiem
imprez kulturalnych i sportowych o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej, które odbywają się
w mieście.
Stworzenie atrakcyjnego zaplecza rekreacyjnego oraz rozwój oferty lokalnych atrakcji dziedzictwa
kulturowego, pozwoli poprawić atrakcyjność miasta jako celu turystyki rekreacyjnej.
W ramach programu jest przewidziana budowa tras i ścieżek rowerowych w ramach realizowanego
w województwie śląskim projektu „Rowerem po Śląsku”.
Działania podejmowane w ramach programu dotyczą również regeneracji terenów rekreacyjnych,
sportowych i związanych z turystyką położonych w dolinie Przemszy.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.I.2.3.

Wspieranie przedsiębiorców działających w obszarze turystyki i spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych
potencjałów i atrakcji

K.II.2.4. Promocja wartości środowiska poprzez wprowadzanie i wzmacnianie funkcji rekreacyjnych i sportowych
K.IV.1.2. Rozwój systemu terenów wypoczynku i rekreacji oraz infrastruktury usług towarzyszących
K.IV.1.3. Rozbudowa i modernizacja systemu ścieżek rowerowych i pieszych o funkcji rekreacyjnej łączących tereny leśne, parki
i atrakcje turystyczne

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

12.1

Organizacja imprez sportowych o regionalnym i międzynarodowym zasięgu

-

12.2

Zagospodarowanie nowych terenów sportowych i rekreacyjnych

-

12.3

Promocja Mysłowic jako ośrodka sportu i rekreacji

-

12.4

Wspieranie tworzenia bazy noclegowej w Mysłowicach oraz innych
działalności gospodarczych związanych z obsługą ruchu turystycznego

-

12.5

Wspieranie powstawania nowych działalności gospodarczych związanych
z turystyką, sportem i rekreacją

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 8.7

12.6

Realizacja systemu rekreacyjnych tras rowerowych

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 4.5

12.7

Renowacja oraz podnoszenie standardu wyposażenia istniejących obiektów
sportowych i terenów rekreacyjnych

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 4.3

12.8

Regeneracja terenów rekreacyjnych, sportowych i turystycznych nieobjętych
programem rewitalizacji, w tym, położonych w dolinie Przemszy

-
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PS.13 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego
Program zawiera działania będące kontynuacją „Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz
zapobiegania przestępczości w mieście Mysłowice na lata 2008-2011. Działania te dotyczą zarówno
poprawy i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu zarządzania kryzysowego,
wsparcia logistycznego działań ratowniczych, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.IV.3.1. Przeciwdziałanie i zapobieganie katastrofom i klęskom żywiołowym
K.IV.3.2. Działania w kierunku kształtowania bezpiecznej przestrzeni poprzez likwidację miejsc stanowiących zagrożenie
bezpieczeństwa i porządku publicznego
K.IV.3.3. Wspieranie samoorganizacji środowisk lokalnych i budowania więzi sąsiedzkich szczególnie w zakresie reagowania
na patologie i sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

13.1

Badanie stanu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta

-

13.2

Rozwój miejskiego systemu monitoringu wizyjnego

-

13.3

Wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnej wokół problematyki
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania

-

13.4

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej

-

13.5

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w obrębie przestrzeni
publicznych oraz likwidacji miejsc stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa
publicznego, ładu i porządku

-

13.6

Rozwój i poprawa stanu bazy materialnej oraz kompetencji pracowników
w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne

13.7

Popularyzacja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego

-

13.8

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

-

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 4.3
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PS.14 Program poprawy jakości usług publicznych oraz działań wynikających ze Strategii
rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla miasta Mysłowice
Głównym celem tego programu jest zapewnienie sprawnego działania oraz racjonalizacja wydatków
w powiązaniu z podnoszeniem standardu usług świadczonych przez jednostki Urzędu Miejskiego oraz inne
jednostki realizujące zadania publiczne na terenie miasta Mysłowice.
Program realizuje działania wynikające ze "Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Miasta
Mysłowice do roku 2020". Głównym celem Strategii jest wykreowanie społeczeństwa informacyjnego,
które wykorzystuje e-usługi do przetwarzania informacji we wszystkich dziedzinach działalności publicznej.
Działania te obejmują analizę potrzeb w zakresie rozwoju e-usług oraz diagnozę potrzeb w zakresie
modernizacji infrastruktury informatycznej oraz mediów komunikacyjnych. Wdrożenie ustaleń strategii
przyczyni się do podniesienia standardu obsługi klienta w Urzędzie Miejskim, a także usprawnienia
wewnętrznego przepływu informacji pomiędzy wydziałami Urzędu, jak również pomiędzy jednostkami
miejskimi. Pozwoli to lepiej skoordynować prace nad złożonymi projektami.
Celem programu jest również podnoszenie dochodów własnych gminy. Może się to odbyć poprzez:
poprawę ściągalności podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych, wykorzystanie
funduszy strukturalnych w refinansowaniu projektów inwestycyjnych, a także racjonalizację gospodarki
nieruchomościami gminy i realizację zadań przewidzianych w programie aktywizacji gospodarczej.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.IV.4.1. Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych przez jednostki Urzędu Miasta
K.IV.4.2. Rozwój wachlarza e-usług świadczonych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne
K.IV.4.3. Usprawnienie przepływu informacji między Urzędem Miasta a mieszkańcami dzielnic południowych

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

14.1

Analiza popytu i podaży e-usług publicznych we wszystkich obszarach
działalności publicznej

-

14.2

Diagnoza infrastruktury informatycznej oraz mediów komunikacyjnych,
określenie potrzeb modernizacji i rozwoju pod kątem rozwoju e-usług

-

14.3

Modernizacja infrastruktury informatycznej jednostek samorządowych

-

14.4

Wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd
Miasta oraz jednostki podległe

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 2.3

14.5

Modernizacja i remont budynków i pomieszczeń Urzędu Miasta oraz
jednostek podległych

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 4.3

14.6

Podnoszenie dochodów własnych gminy

-

14.7

Stworzenie dodatkowych kanałów komunikacji jednostek samorządowych
z mieszkańcami dostępnych w szczególności dla osób nieposługujących się
środkami komunikacji elektronicznej

-
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PS.15 Program rozbudowy zieleni miejskiej
Program ten zawiera działania zmierzające do utworzenia w Mysłowicach miejskiego systemu parków
i terenów rekreacyjnych, oraz poprawa ich dostępności dla mieszkańców miasta. Działania w ramach
programu są niezwykle istotne w kontekście dużych niedoborów terenów zieleni osiedlowej
w Mysłowicach. Program uwzględnia również działania na rzecz poszerzenia dostępności do dobrze
wyposażonych placów zabaw w osiedlach mieszkaniowych.
Realizowane kierunki strategiczne:
K.II.2.2. Rozbudowa i odpowiednie utrzymanie systemu terenów zieleni urządzonej
K.II.2.4. Promocja wartości środowiska poprzez wprowadzanie i wzmacnianie funkcji rekreacyjnych i sportowych
K.II.3.1. Odpowiednie zagospodarowanie i promocja miejsc związanych z historią miasta
K.IV.1.2. Rozwój systemu terenów wypoczynku i rekreacji oraz infrastruktury usług towarzyszących
K.IV.1.4. Zapewnienie dostępności nowoczesnych i wielofunkcyjnych placów zabaw

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

15.1

Rozbudowa i modernizacja systemu zieleni miejskiej, parków miejskich oraz
terenów rekreacyjnych

-

15.2

Poprawa dostępności terenów zieleni w osiedlach wielorodzinnych

-

15.3

Przywrócenie i wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Rzeki
Przemszy i terenów do niej przyległych jako istotnego elementu systemu
terenów zielonych w mieście

-

15.4

Modernizacja istniejących i budowa nowych, dobrze wyposażonych placów
zabaw w osiedlach mieszkaniowych

-
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PS.16 Program rozwoju współpracy miasta Mysłowice z jednostkami zewnętrznymi
Celem programu jest poszerzenie współpracy samorządu z jednostkami zewnętrznymi przy realizacji
polityki rozwoju. Współpraca ta w wymiarze zewnętrznym dotyczy miast partnerskich, jednostek
administracji rządowej realizującej politykę zintegrowanego zarządzania rozwojem kraju, jednostek
samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim gmin sąsiednich, jak również stowarzyszeń,
organizacji i instytucji działających poza granicami Mysłowic. W wymiarze wewnętrznym współpraca
dotyczy Rad Osiedli, instytucji miejskich, organizacji pozarządowych oraz samych mieszkańców miasta.
Realizowane kierunki strategiczne:
Program realizuje wymiar horyzontalny strategii: "Współpraca i partnerstwo". Jego działania dotyczą
realizacji większości celów strategicznych i kierunków działań zapisanych w strategii.

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

16.1

Podejmowanie przez Mysłowice roli lidera i inicjatora w przedsięwzięciach
ponadlokalnych

-

16.2

Współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi

-

16.3

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania realizacji
zadań własnych gminy

-

16.4

Wdrażanie mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego

-

16.5

Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy Urzędem Miasta a jednostkami
zewnętrznymi

-

16.6

Tworzenie nowych kanałów wymiany informacji pomiędzy samorządem
a mieszkańcami

-
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PS.17 Program instytucjonalnego wsparcia zarządzania rozwojem miasta Mysłowice
Celem programu jest podjęcie działań w kierunku usprawnienia działalności Urzędu Miasta oraz instytucji
miejskich w zakresie realizacji, monitorowania i ewaluacji strategii oraz innych dokumentów służących
rozwojowi Mysłowic. Celem programu jest również poprawa skuteczności, efektywności i koordynacji
realizowanych przedsięwzięć oraz skuteczna kontrola ich realizacji. Jednym z efektów programu powinien
być system zbierania i przetwarzania danych na potrzeby monitorowania rozwoju miasta. System ten
powinien integrować dane pochodzące z wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, oraz
zapewniać możliwość ich analizy w ujęciu przestrzennym.
Realizowane kierunki strategiczne:
Program realizuje wymiar horyzontalny strategii: "Sprawny i efektywny samorząd". Jego działania dotyczą
wspierania realizacji większości celów strategicznych i kierunków działań zapisanych w strategii.

Działania do realizacji:
Działanie

Możliwości finansowania zewnętrznego

17.1

Przygotowanie dokumentów planistycznych niezbędnych do prowadzenia
efektywnej gospodarki przestrzennej oraz realizacji zapisów strategii oraz
planów operacyjnych

-

17.2

Bieżące monitorowanie realizacji miejskich dokumentów strategicznych
i programowych

-

17.3

Organizacja systemu gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby
monitorowania rozwoju miasta oraz diagnozy problemów

-

17.4

Usprawnienie wewnętrznej wymiany informacji pomiędzy wydziałami
Urzędu Miasta

-

17.5

Usprawnienie systemu obsługi inwestora

17.6

Wdrożenie procedur dotyczących koordynacji i kontroli realizacji zadań
podejmowanych przez wydziały Urzędu Miasta oraz przez jednostki podległe

RPO WŚ Priorytet Inwestycyjny 8.7
-
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VI.2. Działania priorytetowe
Wizja przyszłości i cele rozwoju miasta określone w strategii odpowiadają idei zrównoważonego
rozwoju, ale jej realizacja odbywa się w szybko zmieniających uwarunkowaniach, w których jedynym
niezmiennym czynnikiem wydaje się niewystarczająca ilość środków finansowych. W krótkookresowej
perspektywie nie ma możliwości równoległej realizacji wszystkich celów i programów, a zwłaszcza
równomiernej dystrybucji środków finansowych na realizację zadań. Stąd konieczność wyboru priorytetów,
które - podobnie jak cele strategiczne i kierunki działań - muszą być przedmiotem społecznej zgody.
Ich wybór wynika nie tylko z wagi celów, które realizują, ale również z realistycznej oceny możliwości
osiągnięcia w tak krótkim czasie wymiernych rezultatów oraz wielkości dostępnych środków własnych.
Podstawą wyboru priorytetowych celów i działań są następujące przesłanki :

 obowiązki realizacji zadań przez samorząd wynikające z obowiązujących ustaw,
 szanse pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego ze strony rządu i Unii, które w większości są
ograniczone w czasie i wymagają realizacji projektów zgodnie z harmonogramami przyjętymi przez
instytucje wspierające – samorząd województwa, rząd, Unię Europejską,

 likwidacja barier rozwoju: największych ograniczeń hamujących rozwój miasta w wielu płaszczyznach
i stojących na przeszkodzie osiągnięcia innych celów.
Działania priorytetowe do realizacji w najbliższym okresie operacyjnym oraz programy strategiczne, w które
się wpisują zestawiono w poniższej tabeli.
Działanie priorytetowe

Programy
strategiczne

1.

Kompleksowe przygotowanie i promocja terenów poprzemysłowych w celu nadania
im nowych funkcji gospodarczych.

PS.1, PS.2

2.

Budowa i przebudowa oraz usprawnienie systemu transportu zbiorowego wraz
z działaniami promocyjnymi.

PS.3

3.

Działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do
atmosfery oraz zmniejszenia zużycia energii poprzez termomodernizację oraz
podłączanie do sieci ciepłowniczych budynków komunalnych, wymianę
indywidualnych źródeł ciepła oraz zastosowanie źródeł energii odnawialnej.

PS.4

4.

Działania na rzecz ograniczenia zużycia energii poprzez zastosowanie w gospodarce
komunalnej efektywnie energetycznych rozwiązań.

PS.4

5.

Budowa, rozbudowa i usprawnienie infrastruktury w sektorze gospodarki odpadami.

PS.5

6.

Rewitalizacja miejska obszarów zdegradowanych w wymiarze społecznym,
gospodarczym i przestrzennym.

PS.6, PS.7
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Działanie priorytetowe

Programy
strategiczne

7.

Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach poprzez
modernizację i rozbudowę bazy materialnej placówek, poszerzenie oferty edukacyjnej
oraz rozwój kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

PS.8

8.

Działania na rzecz rozwoju mysłowickich szkół prowadzących kształcenie ogólne na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w zakresie polepszenia
stanu bazy materialnej, oferty edukacyjnej oraz kompetencji kadry nauczycielskiej.

PS.8

9.

Działania na rzecz wspierania szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice poprzez
rozwój i modernizację bazy materialnej placówek, stworzenie nowej oferty
edukacyjnej oraz organizację systemu doradztwa zawodowego.

PS.8

10.

Rozwój usług społecznych w Mysłowicach w zakresie aktywizacji i wsparcia dla rodzin,
osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz rozwoju form integracji lokalnych
społeczności, w szczególności w obszarach rewitalizowanych.

PS.6, PS.9

11.

Modernizacja i remont budynków w terenach rewitalizowanych w celu ich adaptacji,
w tym na mieszkania socjalne.

PS.6, PS.13
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VII.

System wdrażania i monitoringu Strategii

Realizacja strategii odbywa się poprzez wykonywanie zadań inwestycyjnych oraz innych działań
niezbędnych do osiągnięcia przyjętych celów, określanych w planach operacyjnych sporządzanych dla
okresów 4-letnich.

VII.1.

Koordynacja realizacji strategii

Osiągnięcie strategicznych celów rozwoju wymaga wieloletnich, konsekwentnych działań samorządu miasta,
przy współpracy partnerów reprezentujących inne podmioty sfery publicznej, partnerów gospodarczych oraz
społeczności lokalnej.
Prezydent Miasta zapewnia rozwiązania organizacyjne potrzebne dla osiągnięcia celów strategicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem priorytetów dla bieżącego okresu operacyjnego, w szczególności dostosowanie
potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek oraz doskonalenie kwalifikacji
personelu.
Bieżące zadania związane z planowaniem realizacji i koordynacją zadań strategicznych wewnątrz Urzędu
Miasta i podległych mu jednostek w imieniu Prezydenta Miasta wykonuje Koordynator d/s Strategii Rozwoju
Miasta, który odpowiada także za bieżące kontakty z partnerami zewnętrznymi i za współpracę z Zespołem
ds. Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Miasta Mysłowice.
Zespół Strategii i Planowania podejmuje następujące działania:

▬ współpracuje z partnerami zewnętrznymi w ramach tworzenia dokumentów strategicznych,
▬ gromadzi dane dotyczące stanu rozwoju miasta na potrzeby monitoringu strategii, uwzględniając
dane zawarte w Raporcie o Stanie Miasta oraz analizę uwarunkowań rozwoju miasta (SWOT),

▬ sporządza aktualizację Raportu o Stanie Miasta,
▬ sporządza raporty roczne o realizacji strategii, a w razie potrzeby przedstawia propozycje zmian lub
aktualizacji tego dokumentu,

▬ współpracuje z odpowiednim wydziałem w zakresie zapewnienia z odpowiednim wyprzedzeniem:
planów zagospodarowania przestrzennego lub innej dokumentacji planistycznej i decyzji
administracyjnych wymaganej do uruchomienia projektów inwestycyjnych lub pozyskania środków
na ich realizację.
Prezydent Miasta, w zależności od potrzeb, może powoływać zespoły zadaniowe, odpowiedzialne za
planowanie i realizację programów lub poszczególnych zadań strategicznych.

VII.2.

Nadzór nad realizacją strategii

Nadzór nad realizacją strategii sprawuje Zespół ds. Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Miasta Mysłowice,
w skład którego wchodzą przedstawiciele Rady Miasta oraz przedstawiciele Urzędu Miasta pod
przewodnictwem Prezydenta Miasta.
Powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Miasta Mysłowice następuje na podstawie zarządzenia
Prezydenta Miasta.
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Zespół ds. Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Miasta Mysłowice:

▬ opiniuje projekty planów operacyjnych,
▬ opiniuje projekty dotyczące rewitalizacji,
▬ opiniuje roczne raporty dotyczące realizacji planów operacyjnych i strategii,
▬ tworzy warunki partycypacji społecznej w procesie realizacji strategii oraz monitoringu osiąganych
rezultatów, między innymi poprzez współpracę z Radami Osiedli oraz partnerami zewnętrznymi
samorządu z sektora publicznego, prywatnego i organizacji społecznych.

▬ dokonuje okresowej oceny zaawansowania realizacji strategii, programów i wyników poszczególnych
zadań oraz kieruje stosowne wnioski do Prezydenta Miasta i Rady Miasta.

VII.3.

Priorytety

Priorytety są to cele i działania ustalane dla krótkiej perspektywy czasowej (maksymalnie 4 lata) zgodnie ze
strategicznymi kierunkami rozwoju miasta, po dokonaniu analizy wykonalności zadań.
Priorytety powinny pozostawać niezmienne przez cały okres operacyjny, aby umożliwić ocenę skuteczności
i efektywności realizacji strategii w tym okresie. Zmiana priorytetów wymaga akceptacji Rady Miejskiej, po
przedstawieniu przez Prezydenta Miasta uzasadnienia, w szczególności przyczyn rezygnacji z ustalonych
wcześniej priorytetów i rekomendowania nowych.

VII.4.

Zasady finansowania

Źródłem finansowania zadań strategicznych będą :

▬ budżet miasta,
▬ fundusze unijne,
▬ budżet województwa,
▬ środki funduszy rządowych: NFOŚ i WFOŚ, PFRON,
▬ w miarę potrzeb kredyty (np. zabezpieczające wymagany wkład własny gminy).
W zakresie dostępnych Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w najbliższych latach (do 2020 roku) należy
wykorzystać refinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego
w zakresie poszczególnych jego działań oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Innymi zewnętrznymi źródłami finansowania Programów Strategicznych mogą być Programy Operacyjne na
poziomie krajowym.
Inwestycje z zakresu Ochrony środowiska mogą być finansowane z udziałem Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych i niedopuszczenie do ich wykluczenia
społecznego mogą być finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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VII.5.

Monitoring i aktualizacja strategii

Prezydent Miasta zapewnia systematyczne gromadzenie danych niezbędnych do monitoringu rozwoju
miasta, ze szczególnym uwzględnieniem mierników osiągnięcia celów strategii.
Raz do roku, Prezydent Miasta dokonuje analizy i oceny realizacji strategii rozwoju miasta oraz analizuje
zmiany uwarunkowań wpływających na realizację strategii.
Sprawozdanie Roczne „Ocena realizacji strategii zrównoważonego rozwoju miasta Mysłowice” powinno
obejmować:

▬ wykaz zadań (z przypisanymi działaniami i celami, które realizują) wykonanych w danym roku, zadań
w trakcie realizacji oraz zadań do wykonania w najbliższym okresie,

▬ wykaz działań w układzie programów strategicznych wraz z kierunkami oraz celami strategicznymi,
które realizują.
Wyniki analizy, wraz z raportem rocznym dotyczącym realizacji strategii, Prezydent przedstawia Radzie
Miejskiej.
Przedstawiając Radzie Miasta wyniki analizy i oceny realizacji strategii rozwoju miasta, Prezydent Miasta
formułuje wnioski dotyczące :

▬ aktualności diagnozy strategicznej miasta, będącej podstawą określenia celów i kierunków rozwoju,
▬ aktualności strategii (w razie potrzeby - potrzeby dokonania zmian lub aktualizacji tych
dokumentów).
Prezydent Miasta zapewnia integrację systemu planowania rozwoju gminy, poprzez wzajemną koordynację:

▬ strategii rozwoju miasta i studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,
▬ planów operacyjnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji
administracyjnych dotyczących zagospodarowania terenu,

▬ ocen realizacji strategii i analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wykonywanych zgodnie
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

59

