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1. Wprowadzenie 

1.1 Podstawa prawna realizacji Raportu 

Opracowanie Raportu o stanie miasta Mysłowice za 2019 r. (zwanego dalej Raportem) stanowi 

wprost realizację art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w brzmieniu: „wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie gminy raport o stanie gminy”. 

Obowiązek sporządzania tego dokumentu został nałożony na samorządy rozpoczynające swą 

kadencję w 2018 r. (zgodnie z nowelizacją niektórych przepisów dotyczących samorządu 

terytorialnego - wg ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych, Dz.U. z 2018 r. poz. 130).  

Co do swej istoty Raport ma wymiar informacyjny i edukacyjny. Zawiera pewne elementy 

analizy i oceny. Zasadniczo jednak jest syntetyczną formą zestawienia i podsumowania obrazu 

funkcjonowania gminy i aktywności jej władz samorządowych w danym roku1. Daje także 

mieszkańcom skrótową informację o dokumentach opracowanych przez gminę lub dla gminy. 

Tym samym bazuje on na ogólnodostępnych materiałach pozyskiwanych z Urzędu Miasta i 

jego jednostek, a także na danych ze statystyki publicznej. Sam Raport stanowi punkt wyjścia 

do debaty na sesji Rady Miasta nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. 

Pod względem proceduralnym Raport, zgodnie z zapisami art. 28 aa ust 4 – 10 cyt. ustawy o 

samorządzie gminnym, jest: 

· rozpatrywany - w pierwszej kolejności - przez radę gminy podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta; 

· omawiany, jako przedmiot debaty z udziałem mieszkańców (którzy mogą zabrać głos 

poparty zebraniem stosownej liczby podpisów), po której odbywa się głosowanie nad 

udzieleniem wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta wotum zaufania (uchwałę o 

udzieleniu wotum zaufania rada gminy2 podejmuje bezwzględną większością głosów 

swojego ustawowego składu); 

1.2 Cel i zakres Raportu 

Cel Raportu jest dwuelementowy i obejmuje (Rys. 1): syntetyczny obraz stanu gminy/miasta 

oraz podsumowanie działalności wójta/burmistrza/prezydenta - za rok poprzedni, co stanowi 

informację publiczną, uwzględnianą m.in. w procesie głosowania nad udzieleniem mu wotum 

zaufania. 

 

 

1 https://www.prawo.pl/samorzad/raport-o-stanie-gminy-nie-powinien-miec-szczegolowych-wymagan,402375.html 
2 Sformułowanie „rada gminy” jest zapisem ogólnym - wprost z ustawy (nieodnoszącym się do danej gminy/miasta) 
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Rys. 1 Schemat struktury Raportu o stanie gminy 

Źródło: opracowanie własne 

Zakres Raportu obejmuje: 

· polityki, programy i strategie realizowane przez Miasto Mysłowice i miejskie jednostki 

organizacyjne; 

· sposób wykonania uchwał Rady Miasta Mysłowice oraz budżetu obywatelskiego; 

· analizę działalności Miasta Mysłowice – zgodnie z uchwałą nr VIII/126/19 Rady Miasta 

Mysłowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. - w następujących obszarach tematycznych: 

1) demografii, 

2) oświaty i wychowania, 

3) kultury i sportu, 

4) ochrony zdrowia, 

5) pomocy społecznej, 

6) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

7) inwestycji, 

8) gospodarki przestrzennej i komunalnej, 

9) gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta oraz zasobów terenów gminnych 

pod budownictwo mieszkaniowe, 

10) komunikacji i transportu, 

11) ochrony środowiska, 

12) obecnej i planowanej eksploatacji górniczej, 

13) rolnictwa, 

14) funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem gminy. 
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Zawarty w uchwale uszczegółowiony wykaz obszarów do analizy działalności miasta ma 

charakter tematyczny (dziedzinowy). Obligatoryjny zakres, wynikający z ustawy, odnosi się 

natomiast do typów dokumentów. W wykazie wyodrębniono jednak przede wszystkim dwie 

pozycje: inwestycje, gminne jednostki organizacyjne i spółki z udziałem gminy. Mają one 

charakter przekrojowy (horyzontalny) - odnoszą się do różnych obszarów funkcjonowania 

miasta. Tym samym informacje wynikające z realizacji polityk, programów i strategii - co jest 

wymogiem ustawy - w znacznej mierze pokrywają się z informacjami odnoszącymi się do 

zakresów tematycznych, wskazanych w cytowanej uchwale Rady Miasta. Zaś poszczególne 

inwestycje są wyrazem stanu realizacji strategii, polityk i planów realizowanych przez 

określone wydziały Urzędu Miasta lub jednostki miejskie. 

1.3 Metoda opracowania Raportu 

Opracowanie Raportu obejmuje w szczególności następujące czynności: 

· identyfikacja przedmiotu analiz, takich jak:  

- elementy obligatoryjne, zgodnie z art. 28aa ust.2 ustawy o samorządzie gminnym w 

zakresie ich realizacji: 

ü polityki, programy i strategie (tzw. lokalne dokumenty strategiczne i programowe) 

obowiązujące w mieście;  

ü uchwały rady gminy (akty woli organu stanowiącego i kontrolnego gminy) z 2019 r.; 

ü budżet obywatelski z 2019 r.; 

- elementy opcjonalne, zgodnie z art. 28aa ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, czyli 

szczegółowych wymogów dotyczących Raportu, określanych w stosownej uchwale rady 

gminy, jeśli taka została podjęta w tej sprawie; 

- dodatkowe elementy wg autorskiej propozycji: 

ü zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta miasta (jako akty normatywne 

jednoosobowego organu wykonawczego), stanowiące aktywność regulacyjną 

warunkującą zarządzanie gminą, w tym realizacja zadań własnych gminy, 

określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym; 

ü podstawowy dokument planistyczny, określający politykę przestrzenną gminy (tj. 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy); 

· identyfikacja kryteriów do analizy, takich jak: 

- inwestycje i inicjatywy stanowiące instrumenty wdrażania lokalnych dokumentów 

strategicznych i programowych oraz wymierny wyraz realizacji uchwał (takie jak: 

projekty, przedsięwzięcia, konkursy, kampanie, itp.); 

- rok sporządzenia lokalnych dokumentów oraz horyzonty czasowe ich obowiązywania 

obejmujące rok sporządzenia Raportu (z podziałem na dokumenty uchwalone w roku 

objętym Raportem oraz wieloletnie, obowiązujące w roku objętym Raportem); 



 
Raport o stanie miasta Mysłowice za 2019 r. 

 

8 

 

- dane, wskaźniki i mierniki: służące monitorowaniu zmian w poszczególnych obszarach 

funkcjonowania gminy, zwłaszcza z GUS, w tym z Banku Danych Lokalnych - wg stanu 

na 2019 r. (lub na 2018 r. w przypadku braku aktualniejszych danych); 

- dane z wykonania budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także 

wskaźników zawartych w informacji o stanie mienia komunalnego oraz bilansie 

skonsolidowanym.  

· analiza ww. przedmiotu Raportu wg przyjętych kryteriów; 

· sformułowanie wniosków z wykonanego Raportu wraz z podsumowaniem w zakresie 

zarządzania gminą i realizacji zadań własnych gminy za rok objęty Raportem. 

Tym samym sporządzenie Raportu obejmuje takie działania jak: identyfikację przedmiotu 

analiz i kryteriów przyjętych do analiz oraz sformułowanie wniosków (Rys. 2).  

 
Rys. 2 Schemat metody sporządzenia Raportu 

Źródło: opracowanie własne (zastosowano ogólne pojęcia ustawowe: „wójt” i „rada gminy”)  

Z uwagi na fakt, że podstawowym obszarem działania wójta/burmistrza/prezydenta miasta 

jest realizacja zadań własnych gminy, dla potrzeb Raportu dokonano ich zagregowania w 

następujące obszary tematyczne: 

1) edukacja publiczna; 

2) gospodarka nieruchomościami (mienie komunalne, gminne budownictwo mieszkaniowe, 

gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, itp.); 

3) kultura i zabytki (biblioteki gminne, instytucje kultury, ochrona zabytków, itp.); 

4) ład przestrzenny i rewitalizacja (mała architektura, rozwój przestrzeni publicznej, itp.); 

5) ochrona przyrody (zieleń gminna, zadrzewienia, parki i zieleńce, itp.); 
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6) ochrona zdrowia (profilaktyka zdrowotna, rozwiązywanie problemów alkoholowych); 

7) pomoc społeczna (wspieranie rodziny, ośrodki i zakłady opiekuńcze, itp.); 

8) sport i turystyka (kultura fizyczna, rekreacja, itp.); 

9) środowisko i infrastruktura (gospodarka wodna, ochrona powietrza, wodociągi, 

kanalizacja, odpady komunalne, zaopatrzenie w energię, gaz, itp.); 

10) transport zbiorowy i drogi (drogi, ulice, place, mosty, organizacja ruchu drogowego, itp.); 

11) porządek i bezpieczeństwo (ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa, opieka nad 

bezdomnymi zwierzętami, itp.); 

12) współpraca i promocja gminy (aktywność obywatelska, organizacje pozarządowe, idea 

samorządności, współpraca ze społecznościami innych państw, itp.); 

13) inne (targowiska, hale targowe, telekomunikacja, cmentarze, utrzymanie gminnych 

obiektów i obiektów administracji, itp.). 

1.4 Podstawowe zadania gminy i prezydenta miasta 

Zadaniem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Potrzeby te 

formułowane są poprzez ustawowe wyliczenie listy zadań gminy i burmistrza miasta. 

Obejmują one grupę „zadań własnych”, chociaż gmina ma prawo realizować też inne zadania 

publiczne o charakterze lokalnym, niezastrzeżone dla innych podmiotów. Samodzielność 

samorządu i lokalnej społeczności pozwala na formułowanie - w granicach prawa - własnych 

celów. Wynika to z faktu, że gmina posiada osobowość prawną, a zarazem wykonuje zadania 

publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  

Działania gminy, wyrażone poprzez decyzje organu stanowiącego jak i wykonawczego, można 

podzielić na kilka grup, które są wewnętrznie ze sobą powiązane: 

· działania związane z bieżącym zarządzaniem majątkiem gminy oraz zasobami ludzkimi; 

regulują kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek 

organizacyjnych gminy i mają charakter unormowań wewnętrznych; 

· decyzje związane z realizacją zadań własnych gminy i nastawione na świadczenie 

obligatoryjnych usług komunalnych na rzecz lokalnej społeczności; 

· decyzje i działania związane z osiąganiem celów strategicznych, kreujących przyszłość 

wspólnoty lokalnej; to głównie zadania inwestycyjne, dla poprawy konkurencyjności 

lokalnej gospodarki, a także wpływające na podnoszenie jakości życia mieszkańców. 

Zakres zadań przypisanych do stanowiska wójta/burmistrza/prezydenta miasta, jako organu 

władzy wykonawczej, zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 i art. 31 cyt. ustawy, który obejmuje m.in.: 

· przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; 

· wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa;  

· opracowywanie programów rozwoju; 
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· gospodarowanie mieniem komunalnym;  

· wykonywanie budżetu; 

· zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 

· kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. 

2. Informacja o stanie miasta Mysłowice 

Miasto Mysłowice to miasto na prawach powiatu. W konsekwencji łączy w sobie poziom 

gminy i powiatu, co ma szczególne znacznie przy analizie sytuacji budżetowej. Jest to także 

gmina członkowska związku metropolitalnego pn. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

(GZM), obejmującego 41 gmin woj. śląskiego (w tym: 26 gmin miejskich. 13 gmin wiejskich i 2 

gminy miejsko-wiejskie), formalnie powstałego w 2017 r., a działającego od 2018 r. 

Syntetyczna informacja o stanie miasta za 2019 r. obejmuje odniesienia do porównywalnych 

danych z poprzedniego roku lub trzech poprzednich lat – w zależności od potrzeb. Statystyczny 

obraz miasta ukazuje główne zachodzące trendy. W celu lepszego zobrazowania stanu gminy, 

jako punkt odniesienia, posłużyły dane porównawcze dla województwa śląskiego, GZM i 

Polski.  

Na tle GZM Mysłowice plasują się; 

· na 16 miejscu pod względem powierzchni: 66 km2 (największa jest Dąbrowa Górnicza: 189 

km2, najmniejsze to: Świętochłowice, Radzionków i Wojkowice: 13 km2); 

· na 10 miejscu pod względem liczby mieszkańców: 74,6 tys. (3,3 % ludności GZM liczącej 

2,275 mln) – (największa to Katowice: 294,5 tys., najmniejsza - Kobiór: 4,9 tys.); 

· na 10 miejscu pod względem gęstości zaludnienia: 1137 osób/km2 (największa w 

Świętochłowicach: 3757 osób/km2, najmniejsza w Rudzińcu: 67 osób/km2). 

Zestawienie podstawowych danych o gminie przedstawia poniższa tabela (Tab. 1) i rysunek 

(Rys. 3). 

Tab. 1 Zestawienie podstawowych danych o mieście Mysłowice na tle jednostek wyższego rzędu  

Cecha Mysłowice GZM 
woj. 

śląskie 
Polska 

Powierzchnia [km2] 65,62 2554 12 333 312 679 

Liczba ludności [tys.] – 2019 r. 74,6  2 250 4 524 38 386  

Gęstość zaludnienia [os./km2] – 2018 r. 1137 883 368 123 

Współczynnik feminizacji  
[liczba kobiet na 100 mężczyzn] – 2018 r. 

107 109 107 107 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 2019 r. 4,7 B.d. 3,6 5,2 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON  

na 10 tys. mieszańców – 2018 r. 
970 1001 1042 1136 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Powierzchnia: 16 miejce na 41 gmin GZM 

 

Liczba ludności: 10 miejsce na 41 gmin GZM 

 

Gęstość zaludnienia: 10 miejsce na 41 gmin GZM 

Rys. 3 Mysłowice na tle GZM  

Źródło: portal internetowy InfoGZM [http://infogzm.metropoliagzm.pl/Demografia.html] 
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2.1 Demografia 

2.1.1 Kapitał ludzki 

Zasoby ludzkie stanowią podstawowy czynnik rozwoju. Mieszkańcy i ich działania są zarówno 

siłą sprawczą jak i beneficjentem wszelkich zmian (pozytywnych i negatywnych).  

Gmina Mysłowice liczyła w 2019 r. 746183 mieszkańców. Z roku na rok, licząc od 2010 r., 

w Mysłowicach odnotowuje się stopniowy spadek liczby ludności (Tab. 2).  

Wyjątek stanowią dwa lata, odpowiednio w 2017 r. liczba mieszkańców wzrosła o 55 osób, zaś 

w ostatnim 2019 r. potencjał demograficzny miasta powiększył się o 32 osoby. Z kolei 

maksymalny ubytek odnotowano pomiędzy 2015 i 2016 rokiem, kiedy ubyło 259 

mieszkańców. Pomimo przyrostu liczby ludności w 2017 i 2019 r. liczba mieszkańców w ciągu 

ostatnich 10 lat zmniejszyła się o prawie 900 osób. 

Przewiduje się, że ten trend będzie się utrzymywać, sięgając w 2030 r. ok. 70,1 tys. 

mieszkańców. W porównaniu z danymi z 2018 r. oznacza to spadek o ok. 6,0% (Tab. 3). Proces 

ten jest charakterystyczny dla wielu miast w Polsce. W obrębie GZM w grupie miast na 

prawach powiatu, ubytek ludności w Mysłowicach należy do najmniejszych.  

Tab. 2 Liczba ludności oraz jej zmiany w Mysłowicach w latach 2010 - 2019 

Ludność 
Lata 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ogółem [osób] 75 501 75 428 75 305 75 129 75 037 74 851 74 592 74 647 74 586 74618 
zmiana liczby ludności 
w stosunku do roku 

poprzedniego 
- -73 -123 -176 -92 -186 -259 55 -61 32 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Tab. 3 Prognoza liczby ludności Mysłowic do 2030 r.  

Ludność 2025 2030 

Ogółem [osób] 72000 70110 

ubytek w stosunku do 2019 r. w [%] -3,5 -6,0 

ubytek ludność w stosunku do 2019 r. [osoby] -2618 -4508 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2016 – 2018 

nieznacznie lecz stopniowo wzrasta, natomiast liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 

sukcesywnie spada.  

  

 

 

3 Źródłem prezentowanych danych jest GUS. Rozbieżności w liczbie mieszkańców, pomiędzy ewidencją bieżącą 
ludności będącą w posiadaniu Wydziału Spraw Obywatelskich a danymi GUS, wynikają z różnic 
metodologicznych. Dane z ewidencji ludności zwykle są bardziej aktualne, z kolei dane GUS są powszechnie 

stosowane w celach porównawczych i opierają się m.in. o bilans ludności z ostatniego spisu powszechnego z 2011 
r. Ze względu na brak porównywalności, informacji z obu systemów nie należy stosować zamiennie. 
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Struktura wieku mieszkańców gminy cechuje się największym udziałem ludności w wieku 

produkcyjnym (Tab. 4). Liczba osób w wieku poprodukcyjnym jest jednak większa niż w wieku 

przedprodukcyjnym, co nie jest zjawiskiem pożądanym ze względów demograficznych i 

zastępowalności pokoleń. 

Tab. 4 Struktura wieku mieszkańców Mysłowic w latach 2016 - 2018 

Miara Ludność  
w wieku przedprodukcyjnym 

Ludność  
w wieku produkcyjnym 

Ludność  
w wieku poprodukcyjnym 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

[osoby] 13 006 13 222 13 363 47 187 46 491 45 896 14 399 14 934 15 327 

[%] 17,4 17,7 17,9 63,3 62,3 61,6 19,3 20,0 20,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Przyrost naturalny w gminie Mysłowice w 2018 r. był ujemny. Liczba urodzeń żywych była o 

30 mniejsza niż liczba zgonów (Tab. 5). Na tle powszechnie spadkowych trendów 

demograficznych odmienny był 2017 r., gdyż odnotowano dodatni przyrost naturalny i wzrost 

ogólnej liczby ludności. 

Tab. 5 Przyrost naturalny w Mysłowicach w latach 2016 - 2018 

Przyrost naturalny ogółem Przyrost naturalny na 1000 ludności 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

-9 69 -30 -0,12 0,92 -0,40 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W 2018 r. wskaźnik obciążenia demograficznego (czyli liczba ludności w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) wynosił 62,5 a wskaźnik starości (czyli 

odsetek osób w wieku 65 lat i więcej) - 16,7. Dane te potwierdzają rosnące obciążenie 

ekonomiczne grupy osób w wieku produkcyjnym osobami w okresie nieprodukcyjnym. 

Wzrasta też poziom starzenia się społeczeństwa Mysłowic. Zjawiska ta mają swoje 

konsekwencje dla lokalnego rynku pracy (malejące zasoby siły roboczej), kształtują także 

strukturę potrzeb mieszkańców, która zależna jest od wieku ludności.  

Podstawowe dane dotyczące ruchów migracyjnych mieszkańców w okresie trzech ostatnich 

lat (2016 – 2018) zestawione są tabelarycznie (Tab. 6), w tym: 

· w 2018 r. saldo migracji było ujemne, przy czym odpływ mieszkańców do innym miejsc w 

kraju (migracje wewnętrzne) był porównywalny z odpływem za granicę (migracje 

zewnętrzne); w porównaniu do poprzedniego roku porównawczego (2017 r.) saldo 

migracji wewnętrznych było ponad 2 razy większe, a saldo migracji ogółem niemal 3 razy 

mniejsze; 

· w I połowie 2019 r. saldo migracji było dodatnie, gdyż odnotowano nieco większe dodatnie 

saldo migracji wewnętrznych (19), oznaczające napływ mieszkańców oraz niewielkie  

ujemne saldo migracji zagranicznych (-9). 
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Tab. 6 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w Mysłowicach 

saldo migracji  

wewnętrznych 

saldo migracji  

zagranicznych  

saldo migracji ogółem na 

1000 ludności (ogółem) 

2016 2017 2018 
I poł. 

2019 
2016 2017 2018 

I poł. 

2019 
2016 2017 2018 

-146 - 6 - 14 19 - 46 - 36 - 13 -9 -2,57 -0,56 -0,36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Sytuacja demograficzna wyrażona strukturą wieku mieszkańców według ekonomicznych grup 

wieku wygląda na tle GZM i województwa śląskiego i Polski bardzo korzystnie (Tab. 7). Cechuje 

się najniższym udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym i najwyższym odsetkiem osób w 

wieku produkcyjnym, co może pozytywnie przekładać się na zasoby podażowej strony rynku 

pracy. Relatywnie wysoki jest także odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, szczególnie 

przekraczający wartości dla GZM, w mniejszym stopniu przewyższający udziały w 

województwie śląskim. Z kolei wynik ten jest niższy niż w Polsce, gdzie średnia wynosi 18,1%. 

Mysłowice posiadają nieco młodsze społeczeństwo, chociaż widoczny jest postępujący proces 

starzenia się ludności.  

Tab. 7 Struktura wieku mieszkańców Mysłowic na tle GZM, województwa śląskiego i Polski w 2018 r. 

Jednostka 

w wieku  

przedprodukcyjnym 
w wieku produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

[%] 

Polska 18,1 60,6 21,4 

Woj. śląskie 17,0 60,3 22,6 

GZM 16,4 60,0 23,6 

Mysłowice 17,9 61,5 20,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Wartość przyrostu naturalnego w Mysłowicach wypada lepiej niż średnio w Polsce. Pomimo 

że w 2018 r. była to wartość -0,4‰, to wynik ten był znacznie korzystniejszy niż sytuacja w 

GZM i województwie śląskim. Również w zakresie migracji, ujemny bilans w Mysłowicach jest 

mniejszy niż ten odnotowany w województwie śląskim i GZM. Z kolei wynik ten w odniesieniu 

do skali kraju jest mniej korzystny, gdzie notowane jest minimalnie dodatnie saldo migracji.  

Tendencje migracyjne w Mysłowicach w latach 2016 - 2018 są pozytywne, a w każdym 

kolejnym roku odnotowano niższe ujemne saldo migracji (Tab. 8). 

Tab. 8 Przyrost naturalny oraz saldo migracji na 1000 mieszkańców w Mysłowicach, GZM, województwie 

śląskim i Polsce w latach 2016 - 2018 

Jednostka 
przyrost naturalny na 1000 ludności saldo migracji na 1000 osób 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Polska -0,15 -0,02 -0,68 0,04 0,04 0,09 

Woj. śląskie -1,36 -1,41 -2,11 -1,00 -0,93 -1,11 

GZM b.d b.d -2,66 b.d b.d -1,81 

Mysłowice -0,12 0,92 -0,40 -2,57 -0,56 -0,36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 
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W Mysłowicach roczna liczba urodzeń oscyluje wokół 800 takich zdarzeń. Rośnie liczba 

zgonów, która w 2018 roku wyniosła 815 przypadków. Liczba zwartych małżeństw wzrasta i 

przekroczyła poziom 400 nowo zarejestrowanych związków (Tab. 9). Odnotowana również 

144 rozwody.  

Przemiany demograficzne i poziom dynamiki elementów ruchu naturalnego są podstawą do 

analizy potencjału demograficznego miasta. Modernizacja życia społecznego sprawia, że ulega 

rekonfiguracji grupa czynników modelujących postawy wobec życia rodzinnego. 

Tab. 9 Poziom zjawisk ruchu naturalnego w Mysłowicach w latach 2016 - 2018 

Zjawisko 2016 2017 2018 

Urodzenia żywe 741 824 785 

Zgony  750 755 815 

Małżeństwa 369 370 402 

Rozwody 105 164 144 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Porównywalny do liczby urodzeń i zgonów jest poziom zameldowań i wymeldowań w ruchu 

krajowym (Tab. 10). W ostatnich latach nieznacznie przeważa liczba emigrantów. Dużo niższa 

jest liczba osób migrujących za lub z zagranicy, ale saldo tych migracji jest zdecydowanie 

ujemne. Zjawisko migracji silnie wpływa na strukturę wieku ludności, gdyż głównie w 

migracjach uczestniczą osoby w wieku produkcyjnym. Łącznie zjawiska ruchu naturalnego jak 

i migracyjnego wpływają na zmianę społeczeństwa Mysłowic. Biorąc pod uwagę same 

zameldowanie w mieście, co rok pojawia się ponad 1% nowych mieszkańców, dla których 

Mysłowice są nowym miejscem zamieszkania.  

Tab. 10 Skala i saldo migracji w ruchu wewnętrznym i zewnętrznym w Mysłowicach w latach 2016 - 2018 

Zjawisko 2016 2017 2018 

zameldowania w ruchu wewnętrznym 589 726 788 

wymeldowania w ruchu wewnętrznym 735 732 802 

saldo migracji wewnętrznych -146 -6 -14 

wymeldowania za granicę 67 52 44 

zameldowania z zagranicy 21 16 31 

saldo migracji zagranicznych -46 -36 -13 

zameldowania ogółem 610 742 819 

wymeldowania ogółem 802 784 846 

saldo migracji ogółem -192 -42 -27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

2.1.2 Kapitał społeczny 

Kapitał społeczny jest wartością opartą na zaufaniu, współpracy i więzi społecznej. Ułatwia 

wspólne działania i prowadzi do obniżenia kosztów funkcjonowania. Stymuluje inicjatywy 

oddolne, których realizacja ma większe szanse powodzenia. Kapitał ten jest swoistym dobrem 

publicznym. Przyrost kapitału społecznego wpływa korzystnie na sprawność organizacyjną 

społeczeństwa. 
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Wskaźnikami identyfikującymi poziom kapitału społecznego jest liczba fundacji, stowarzyszeń 

i organizacji społecznych (tzw. NGO) na 10 tys. mieszkańców oraz frekwencja w wyborach 

różnego typu. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (tzw. NGO) w Mysłowicach 

w 2018 r. wyniosła 19 podmiotów na 10 tys. mieszkańców. W latach 2016 - 2018 odnotowano 

spadek liczby takich organizacji. Oznacza to wciąż stosunkowo słabą ilościowo pozycję tzw. 

trzeciego sektora, który stanowi ważny element struktury państwa i społeczeństwa. Podmioty 

z tej grupy nie są zorientowane na zysk, a ich zadaniem jest realizacja ważnych celów 

społecznych zdefiniowanych w statucie. NGO pełnią funkcję komplementarną względem 

działań administracji, realizując m.in. część zadań publicznych. Należy jednak pamiętać, że 

faktyczna siła tych podmiotów ujawnia się w rzeczywistości nie poprzez ich liczbę ale prężność 

działania, czego wyrazem jest aktywność lokalna w kwestiach ważnych społecznie (Tab. 11).  

Tab. 11 Liczba organizacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców w Mysłowicach, województwie śląskim, GZM  

i Polsce w latach 2016 - 2018 

Jednostka 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne  

na 10 tys. mieszkańców 

2016 2017 2018 

Polska 37 38 37 

Woj. śląskie 27 29 27 

GZM - - 27 

Mysłowice 21 21 19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Wyrazem kapitału społecznego jest także zainteresowanie mieszkańców udziałem 

w wyborach. Dla zobiektywizowania przedstawiono wyniki 4 różnych typów wyborów: 

samorządowych, prezydenckich, do sejmu i senatu RP i parlamentu europejskiego. Frekwencja 

we wszystkich typach wyborów mieszkańców gminy Mysłowice kształtuje się na poziomie 

wyższym niż średnia w województwie śląskim i Polsce. Zjawisko to należy ocenić pozytywnie, 

gdyż wskazuje na większą świadomość obywatelską społeczeństwa (Tab. 12). 

Tab. 12 Frekwencja w różnego typu wyborach w mieście Mysłowice, woj. śląskim i Polsce 

Jednostka 
Wybory do samorządu 
terytorialnego [2018] 

Wybory do Parlamentu 

Europejskiego [2019] 

Wybory  

Prezydenta RP [2015] 

Wybory  

do Parlamentu RP [2019] 

Polska 54,90 45,68 55,34 61,74 

Woj. śląskie 52,29 45,86 55,13 62,25 

Mysłowice 55,94 46,64 57,02 63,85 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej; www.pkw.gov.pl 

2.2 Gospodarka 

2.2.1 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w bazie REGON 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w Mysłowicach funkcjonowało 7 525 podmiotów ujętych 

w systemie REGON (Tab. 13). Łącznie najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest przez osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których było 5 517. Liczba spółek kapitałowych, 

mających swoją siedzibę w gminie obejmowała 823 podmioty i była reprezentowana w 

większości przez spółki z o.o. W porównaniu do poprzedniego 2018 r., za wyjątkiem spółdzielni 

i spółek akcyjnych zauważalna jest tendencja wzrostowa liczby wszystkich innych podmiotów 

gospodarki narodowej. 
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Tab. 13 Podmioty gospodarki narodowej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w gminie 

Mysłowice w latach 2017 - 2019 

Rok Ogółem 
Spółdzielnie 

ogółem 

Spółki 

handlowe 

ogółem 

w tym 
Spółki 

cywilne 

Os. fizyczne 

prowadzące 

działalność gosp. 
akcyjne z o.o. 

2017 7209 18 884 37 712 614 5120 

2018 7232 11 777 31 610 606 5287 

2019 7525 11 823 31 657 609 5517 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Liczba podmiotów nie obejmuje osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne  

Stopień przedsiębiorczości w gminie wyraża liczba podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych na 10 tys. mieszkańców. W Mysłowicach liczba ta wynosiła 970 w 2018 r. 

i była zdecydowanie niższa niż analogiczna wartość dla GZM, województwa śląskiego i Polski. 

Sytuacja ta ma miejsce pomimo, że wielkość tego wskaźnika regularnie wzrasta. Podobnie ma 

się relacja liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. 

mieszkańców.  

Mysłowice natomiast wyróżniają się w strukturze podmiotów najwyższym udziałem osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wynika z tego, że w Mysłowicach mniejsza 

jest liczba podmiotów gospodarczych, przy czym szczególne braki dotyczą podmiotów 

większych, reprezentujących bardziej złożone formy organizacyjno-prawne. W konsekwencji 

cechą lokalnego sytemu gospodarczego jest wysoki udział zwykle małych podmiotów 

prowadzonych przez osoby fizyczne (Tab. 14). 

Tab. 14 Aktywność gospodarcza w Mysłowicach na tle otoczenia w latach 2016 - 2018 

Jednostka 

podmioty wpisane do rejestru 

REGON na 10 tys. ludności 

osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą  

na 10 tys. mieszkańców 

udział osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą w liczbie 

podmiotów gospodarki 

narodowej ogółem [%] 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 

Polska 1 103 1 121 1 136 772 781 810 70,1 69,6 71,3 71,3 

Woj. śląskie 1 025 1 033 1 042 726 728 750 70,9 70,4 71,9 71,9 

GZM - - 1 101 - - 751 - - 68,2 68,0 

Mysłowice 959 966 970 685 686 709 71,4 71,0 73,1 73,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

2.2.1 Pracujący i dojazdy do pracy 

Szacunkowa łączna liczba pracujących w Mysłowicach obejmuje około 25 tys. zatrudnionych4. 

Według dostępnej statystyki GUS, mysłowicki rynek pracy w 2018 r. w grupie podmiotów 

gospodarczych zatrudniających powyżej 9 osób obejmował ponad 18,2 tys. miejsc pracy 

(Tab. 15).   

 

 

4 Szacunek oparto na algorytmie obliczenia stopy bezrobocia, wiedząc że:                                                                                
stopa bezrobocia = bezrobotni / (pracujący + bezrobotni)  



 
Raport o stanie miasta Mysłowice za 2019 r. 

 

18 

 

W stosunku do 2016 r. liczba pracujących zmniejszyła się o przeszło 1000 osób. Równocześnie 

zmniejszyła się przeliczeniowa liczba pracujących na 1000 mieszkańców, która wyniosła w 

2018 r. 244. Zjawisko to może być spowodowane zmianami demograficznymi lub 

przesunięciem zatrudniania do mniejszych podmiotów zatrudniających do 9 osób, 

ewentualnie zwiększoną skalą dojazdów do pracy poza Mysłowice. 

Tab. 15 Pracujący w Mysłowicach w latach 2016 – 2018 

Pracujący ogółem [osoba] Pracujący na 1000 ludności ogółem [osoba] 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

19 295 18 671 18 229 259 250 244 

Źródło: opracowanie własne: na podstawie danych GUS, dane dotyczącą pracujących w podmiotach 
zatrudniających powyżej 10 osób  

Rynek pracy w Mysłowicach jest ściśle powiązany z okolicznymi miastami (Rys. 4). Łącznie do 

Mysłowic w 2016 r. dojeżdżało 7974 osób, z czego z obszaru GZM 5490 osób (69%). 

Podstawowymi kierunkami dojazdów były odpowiednio: Sosnowiec 1489 osób (18,7%) i 

Katowice 1353 osób (17,0%). Znacznie mniej osób dojeżdżało z Tych - 480 osób.  

Z kolei z Mysłowic do pracy wyjeżdżało łącznie 9787 osób, z czego w obrębie GZM 7872 osób, 

tj. 80,4%. Zdecydowanie dominującym kierunkiem wyjazdów są Katowice, do których 

dojeżdża 4939 osób tj. ponad 50%. Na drugim miejscu jest Sosnowiec, z dużo niższym udziałem 

858 osób tj. 8,8%.  

Łączny bilans przyjeżdzających i wyjeżdzających do pracy jest ujemny i wynosi -1813 osób. 

Daje to wartość ilorazu przyjeżdzających do wyjeżdzających do pracy na poziomie 0,81, co 

oznacza, że w Mysłowicach na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy przypada 0,81 osoby, która 

przyjeżdża tutaj do pracy. Proporcje te są zatem zbliżone ale miasto ma nieznaczną przewagę 

osób wyjeżdzających za pracą. Szczególnie silny związek miasto posiada z rynkiem pracy 

Katowic, z którym odnotowuje najwyższą nadwyżkę dojeżdżających do pracy, która wynosi 

prawie aż 3,6 tys. osób.  
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Rys. 4 Kierunki dojazdów i wyjazdów do pracy w Mysłowicach w 2016 r. 

Źródło: InfoGZM [http://infogzm.metropoliagzm.pl/mapy/przeplywy.html] 

2.2.2 Bezrobocie 

Liczba osób bezrobotnych w 2019 r. wyniosła 1230 osób i był najniższa od kilku lat. Wskaźnik 

bezrobocia rejestrowanego (liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby ludności w wieku 

produkcyjnym) wyniósł 3,1%, zaś stopa bezrobocia (stosunek liczby bezrobotnych do 

aktywnych zawodowo (pracujących + bezrobotnych) wyniósł 4,7% (Tab. 16). Są to wielkości na 

poziomie niższym niż dane dla Polski, ale wyższym niż notowane w województwie śląskim. 

Tab. 16 Liczba bezrobotnych i wskaźniki dot. bezrobocia w gminie Mysłowice w latach 2016 - 2019 

Jednostki 

Bezrobotni zarejestrowani ogółem 

[osoba] 

Udział bezrobotnych 

zarejestrow. w liczbie 

ludności w wieku 

produkc. ogółem [%] 

Stopa bezrobocia  

 [%] 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 

Polska 1 335 155 1 081 746 968 888 866 374 5,6 4,6 4,2 8,2 6,6 5,8 5,2 

Woj. śląskie 119 981 94 687 80 079 66 521 4,3 3,4 2,9 6,6 5,1 4,3 3,1 

Mysłowice 1 673 1 593 1 400 1 230 3,5 3,4 3,1 6,1 5,9 5,3 4,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Z danych dostępnych za 2019 r. wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

pozostających bez pracy ponad 1 rok, zdefiniowanych według nomenklatury GUS jako 

długotrwale bezrobotni, wynosiła 418 osób, co stanowiło 34% wszystkich bezrobotnych. W 

porównaniu do 2018 r. były to parametry niższe – odpowiednio o: 128 osób i 5 p.p. (Tab. 17). 

Tab. 17 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok w Mysłowicach 

w latach 2017 - 2019 

Ogółem [osoba] Ogółem wśród bezrobotnych  [%] 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

467 546 418 29,3 39,0 34,0 

Źródło: opracowanie własne: na podstawie danych GUS 

Aktualna tendencja spadku bezrobocia w Polsce, której motorem była relatywnie wysoka 

dynamiki rozwoju, a przede wszystkim malejące zasoby siły roboczej, z dużym 

prawdopodobieństwem zostanie zatrzymana. Spowolnienie gospodarcze będące 
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konsekwencją pandemii COVID-19 z dużym prawdopodobieństwem wpłynie na zwiększenie 

liczby osób bezrobotnych.  

2.3 Wymiar przestrzenno-środowiskowy 

Mysłowice wykazują relatywnie niski poziom pokrycia terenu planami zagospodarowania 

przestrzennego. Obejmują one 33,9% powierzchni gminy, co jest wielkością wyższą niż średnio 

w Polsce, ale znacznie poniżej wartości dla GZM i województwa śląskiego (Tab. 18). 

Województwo śląskie należy do jednostek o najwyższym w kraju zaawansowaniu procesów 

planowania przestrzennego. 

Tab. 18 Pokrycie powierzchni aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

w Mysłowicach, województwie śląskim, GZM i Polsce  

Jednostka 

udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem 

2016 2017 2018 

[%] 

Polska 30,1 30,5 30,8 

Woj. śląskie 68,5 69,4 70,8 

GZM - - 65,3 

Mysłowice 31,5 32,6 35,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl, dane dla Mysłowic według UM 

Wymiar inwestycyjny ujawnia skala budownictwa mieszkaniowego. Dynamika liczby 

oddanych mieszkań, liczona jako średnia za okres trzech lat, wyniosła w Mysłowicach 3,1 

mieszkania na 1000 mieszkańców. Jest to wynik lepszy niż uzyskuje województwo śląskie, ale 

gorszy od średniej krajowej (Tab. 19). 

Tab. 19 Przeciętna dynamika liczby oddanych mieszkań na 1000 mieszkańców w Mysłowicach, województwie 

śląskim i Polsce 

Jednostka 

Średnia trzyletnia liczby mieszkań oddanych do 

użytkowania na 1000 ludności 

2016 2017 2018 

Polska 3,9 4,2 4,6 

Woj. śląskie 2,3 2,4 2,6 

Mysłowice 2,5 2,4 3,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Miasto Mysłowice wykazuje wysoki poziom dostępu ludności do sieci wodociągowej, która 

obejmuje prawie 100% mieszkańców. Z kolei sieć kanalizacyjna obejmuje 83,6% mieszkańców. 

Dostępność gazu sieciowego jest również wysoka i wynosi 73,1%. Poziom wyposażenia w 

infrastrukturę w Mysłowicach jest wysoki względem Polski i województwa śląskiego, 

reprezentuje zaś wielkości porównywalne z GZM. Zaznacza się również tendencja 

obejmowania coraz większego odsetka mieszkańców siecią kanalizacji, natomiast nieznacznie 

maleje dostępność do sieci gazowej wśród mieszkańców (Tab. 20). Spadek ten można 

tłumaczyć większym ubytkiem osób które korzystają z gazu sieciowego, przez co w strukturze 

odsetek ten maleje. Inną przyczyną może być zwiększenie liczby mieszkańców w zasobach 

lokalowych, w których nie ma dostępu do gazu. 
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Tab. 20 Odsetek mieszkańców korzystających z danego typu infrastruktury w Mysłowicach, województwie 

śląskim, GZM i Polsce w latach 2016 - 2018 

Jednostka 

Wodociąg Kanalizacja Gaz 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

[%] % [%] 

Polska 91,9 92,0 92,1 70,2 70,5 70,8 52,1 52,1 52,1 

Woj. śląskie 95,7 95,8 95,8 77,8 78,0 78,3 62,2 62,3 62,6 

GZM - - 99,2 - - 88,6 - - 73,2 

Mysłowice 99,9 99,9 99,9 83,3 83,4 83,6 73,7 73,4 73,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl  

3. Analiza majątku miasta i stanu lokalnych finansów publicznych 

Realizacja zadań JST (JST - jednostka samorządu terytorialnego) wymaga odpowiedniego 

zasobu majątkowego w tym infrastrukturalnego  oraz środków finansowych. Zadania 

wykonują poszczególne jednostki organizacyjne, posiadające określone kompetencje i 

zarządzane przez stosowne organy. W konsekwencji powyższego, na ocenę sytuacji 

majątkowej i finansowej JST składa się analiza kilku składowych, która obejmuje: 

· analizę majątku miasta z jego strukturą oraz tendencjami, 

· analizę budżetu miasta, obejmującą poziom i strukturę dochodów, wydatków, a także 

przychodów i rozchodów, 

· stan należności i zobowiązań, w tym wynikający z tego poziom zadłużenia i koszty jego 

obsługi, wraz z prognozą przyszłej sytuacji finansowej. 

Wymienione elementy tworzą całość, która ukazuje pełny obraz sytuacji miasta. O ile budżet 

i jego realizacja zgodnie z zasadą roczności, ukazuje bieżący stan finansów miasta, tak bilans 

JST prezentuje stan majątku miasta i jego zmiany. Niniejszy Raport nie ma na celu powtórzenia 

informacji zawartych w dokumentach sprawozdawczych a stanowi ich syntezę z 

uwzględnieniem oceny sytuacji.  

Obiektywność przedstawionych faktów będzie zapewniona poprzez porównanie 

poszczególnych wartości w latach 2017-2019 oraz odniesienie ich do wartości osiąganych w 

innych porównywalnych jednostkach, w tym przypadku do miast na prawach powiatu.  

3.1 Majątek miasta Mysłowice 

Wartość majątku miasta oraz źródła jego pochodzenia określa bilans. Majątek miasta jest 

obrazem wartości JST. Według bilansu skonsolidowanego miasta Mysłowice sporządzonego 

na dzień 31.12.2018 r. łączna wartość majątku wynosi przeszło 834 mln zł. Większość bo 690 

mln (83%) stanowią aktywa trwałe, pozostałe 106 mln obejmują aktywa obrotowe. Większość 

aktywów trwałych stanowią budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

wycenione na 565 mln oraz grunty o wartości 94,5 mln.  

Według informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 r. największą część majątku miasta 

wykazywana jest w Gminie Mysłowice i obejmuje 444,2 mln zł. W stosunku do danych z końca 
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2018 r. wartość ta zwiększyła się o 11,28%. Majątek w wysokości 248 mln jest w posiadaniu 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., w skali roku zmniejszył się o 

0,36%. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej to jednostka która dysponuje majątkiem  w 

wysokości 51,6 mln zł.  

3.2 Dochody i wydatki miasta Mysłowice oraz ich struktura 

3.2.1 Podstawowe wielkości budżetowe 

W Mysłowicach w 2019 r. dochody ogółem wyniosły 429,3 mln zł, a wydatki ogółem 427,9 

mln zł. Daje to nadwyżkę w wysokości 1,4 mln zł. Szczególnie ostatni rok wyróżnia się znaczną 

dynamiką przyrostu zarówno dochodów jak i wydatków, które wzrosły odpowiednio o 18,4% 

i 15,2%. W 2019 r. miasto odnotowało nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 1,4 mln zł, 

co wskazuje, że dochody były wyższe od wydatków o 3,4%. W latach wcześniejszych notowany 

był deficyt budżetowy (Tab. 21). 

Tab. 21 Podstawowe wielkości budżetowe za lata 2017 – 2019 w Mysłowicach 

 
2017 [zł] 2018 [zł] 2019 [zł] 

Dynamika 

2018/2017 2019/2018 

Dochody  348 358 897,52 362 686 554,27 429 30 2483,65 1,041 1,184 

Wydatki 357 770 872,50 371 399 921,54 427 864 359,21 1,038 1,152 

Wynik -9.411.974,98 -8 713 367,27 1 438 088,44 - - 

Źródło: sprawozdania budżetowe 

Porównanie wykonania dochodów majątkowych i bieżących oraz wydatków majątkowych i 

bieżących, wskazuje na poziom nadwyżki operacyjnej. W 2019 r. wyniosła ona 27,8 mln zł, 

podczas gdy rok wcześniej była to wartość 19,8 mln zł (Tab. 22). Wynik budżetu operacyjnego 

wskazuje, czy JST jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest 

wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez JST nowych 

przedsięwzięć majątkowych zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje, jak 

i pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne5.  

Tab. 22 Wykonanie dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) oraz nadwyżka operacyjna w latach 2017 

- 2019 w Mysłowicach 

 2017 [zł] 2018 [zł] 2019 [zł] 

dochody razem 348 358 897,52 362 686 554,27 429 302 483,65 

dochody bieżące 340 175 052,12 355 026 092,45 404 582 888,67 

dochody majątkowe 8 183 845,40 7 660 461,82 24 719 594,98 

wydatki razem 357 770 872,50 371 399 921,54 427 864 395,21 

wydatki bieżące 318 571 768,95 335 175 600,97 376 773 460,89 

wydatki majątkowe 39 199 103,55 36 224 320,57 51 090 934,32 

nadwyżka operacyjna 21 603 283,17 19 850 491,48 27 809 427,78 

nadwyżka operacyjna jako % wydatków bieżących 6,8% 5,9% 7,4% 

Źródło: sprawozdania budżetowe 

 

 

5 Dylewski M. 2017: Nadwyżka operacyjna a decyzje finansowe jednostek samorządu terytorialnego [w: ] Annales 

Universitat Marie Curie-Skłodowska, vol. LI 6, sectfio H, Lublin, http://oeconomia.annales.umcs.pl  
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Porównanie wysokości wydatków (Rys. 5) i dochodów (Rys. 6) w gminach GZM wskazuje na 

istotne różnice pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Są one pochodną skali 

wielkości poszczególnych środków, a także wynikają z faktu, że 13 miast tego związku to 

miasta na prawach powiatu, w których sumują się kompetencje i finanse gmin i powiatów. 

Mysłowice w 2018 r. zajmowały 10 pozycję w GZM pod względem dochodów, poziom 

wydatków plasował miasto na 11 pozycji. 

 

 

Rys. 5 Wydatki gmin Metropolii w 2018 r. ogółem 

Źródło: infoGZM [http://infogzm.metropoliagzm.pl/budzety_gmin.html] 

 

 

Rys. 6 Dochody gmin w GZM w 2018 r. ogółem 

Źródło: infoGZM [http://infogzm.metropoliagzm.pl/budzety_gmin.html] 

3.2.2 Dochody 

Istnieją różne sposoby klasyfikacji dochodów miasta. Ich struktura wskazuje na podstawy 

finansowe bytu JST. Zasadniczy podział obejmuje dochody własne, subwencje i dotacje. 

O samodzielności finansowej JST decydują dochody własne, w skład których wchodzą m.in. 

podatki lokalne, udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT, CIT) a także 

dochody z majątku. 
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W strukturze dochodów w 2019 r. dominowały dochody własne, które stanowiły łącznie 60,3% 

strony dochodowej miasta (Rys. 7). Odpowiednio składa się na to udział 51% dochodów części 

gminnej i 9% części dochodów własnych z poziomu powiatu. Odpowiednio subwencja 

stanowiła 16%, a dotacje generowały łącznie przeszło 23% dochodów miasta. 

 

Rys. 7 Struktura dochodów miasta Mysłowice w 2019 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania budżetowego 

Ważnym źródłem dochodów są podatki, które dominują w grupie dochodów własnych. 

Łącznie wpływy z tytułu dochodów od osób prawnych i fizycznych, i od jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej, wyniosły ponad 197,6 mln zł, przy planowanym 

poziomie 202,4 mln zł. Wyraźnie dominują dwa podatki: udział w podatku PIT - 123,5 mln 

(62,5% dochodów z tego tytułu) i podatek od nieruchomości - 55,3 mln zł (28,0%), które łącznie 

stanowią przeszło 90% dochodów z podatków i opłat. Oznacza to, że podstawa dochodów 

miasta uzależniona jest od poziomu dochodów jej mieszkańców, a także struktury powierzchni 

objętych podatkiem od nieruchomości. Grupę tych danin w znacznie niższym stopniu zasila 

udział w podatku CIT - 5,1 mln zł (2,6%) i podatku PCC - 4,0 mln zł (2,0%).  

Warto podkreślić, że odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat to kwota 

przeszło 1,8 mln zł.  

Poziom wykonania wpływów przekraczał zakładany plan w przypadku udziału w podatkach 

dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od czynności cywilno-prawnych. Ok. 90% poziom 

wykonania dotyczy podatku od nieruchomości. Podobnie ma się sytuacja z podatkami od 

środków transportu w wykonaniu na poziomie 90%, czy podatkiem rolnym  - 78%, przy czym 

te podatki mają nieporównywalnie niższy udział w zasilaniu budżetu.  
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Poziom dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł w 2018 r. 4863,18 zł. Pomimo 

systematycznego wzrostu wskaźnik ten wciąż jest znacznie niższy niż w województwie śląskim 

(o prawie 1000 zł) i blisko 2 tys. zł w odniesieniu do miast na prawach powiatu w Polsce. 

Podobnie dochody własne na 1 mieszkańca w Mysłowicach są niższe niż w województwie i 

Polsce (Tab. 23).  

W stosunku do miast na prawach powiatu województwa śląskiego udziały w podatku PIT na 

osobę były wyższe, natomiast niższe okazały się udziały w CIT. Wskazuje to na relatywnie 

wyższe dochody ludności i odpowiednio niższe wielkości podatków dochodowych płaconych 

przez osoby prawne. Nastąpił również w latach 2017 - 2018 znaczny spadek dochodów per 

capita z tytułu udziału w podatku CIT.  

Tab. 23 Dochody ogółem i dochody własne na 1 mieszkańca w Mysłowicach, w miastach na prawach powiatu 

w województwie śląskim i Polsce w latach 2016 - 2018  

Jednostka 

ogółem dochody własne 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

zł/mieszkańca 

Polska 5 899,87 6 228,72 6 790,91 3 636,41 3 832,01 4 162,43 

Woj. śląskie 5 030,48 5 316,90 5 819,35 2 922,94 3 071,30 3 312,55 

Mysłowice 4 561,34 4 669,69 4 863,18 2 547,21 2 635,34 2 823,52 

 w tym dochody własne z tytułu: 

Jednostka 

udziały w podatkach 

stanowiących dochody 

budżetu państwa podatek 

dochodowy od osób 

fizycznych 

udziały w podatkach 

stanowiących dochody 

budżetu państwa podatek 

dochodowy od osób 

prawnych 

dochody podatkowe 

ustalone i pobierane na 

podstawie odrębnych ustaw 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

zł/mieszkańca 

Polska 1 479,23 1 601,85 1808,13 134,69 152,99 181,42 785,52 835,97 870,27 

Woj. śląskie 1 241,28 1 320,09 1475,66 79,57 85,96 111,69 785,23 807,40 829,09 

Mysłowice 1 298,43 1 379,22 1539,07 65,86 82,50 71,83 659,28 632,89 643,20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl  

W strukturze dochodów w Mysłowicach dochody własne według danych GUS w 2018 r. 

stanowiły 58,1% (Rys. 8). W mieście utrzymuje się stała tendencja do wzrostu znaczenia tego 

typu dochodów. Według danych UM w 2019 r. skala tych dochód była jeszcze wyższa i 

wyniosła 60,3%. 

Udział dochodów własnych był wyższy niż średnia dla miast na prawach powiatu w 

województwie śląskim i praktycznie zbieżny z wartością dla powiatów grodzkich w ramach 

GZM (58,3%). Wyniki Mysłowic i miast z województwa śląskiego o przeszło 3 p.p są gorsze od 

danych w skali kraju.  
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Rys. 8 Udział dochodów własnych w miastach na prawach powiatu w latach 2016 - 2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Struktura dochodów własnych świadczy o specyfice bazy dochodowej miasta. Udziały 

procentowe wskazują, że Mysłowice w większym stopniu niż miasta na prawach powiatu w 

Polsce i województwie śląskim bazują na wpływach z PIT. Udział podatku od nieruchomości 

jest wyższy niż w Polsce, ale niższy od średniej dla województwa śląskiego. Poziom wpływów 

z tego podatku determinowany jest powierzchnią miasta oraz poziomem jego zainwestowania 

i użytkowania terenu. Mysłowice wykazują znacznie niższe udziały w dochodach z majątku, w 

tym szczególnie z tytułu najmu i dzierżawy, wpływach z usług oraz udziału w podatku CIT. 

Na porównywalnym poziomie do jednostek odniesienia są wpływy innych dochodów 

podatkowych oraz wpływy z PCC (Tab. 24). 

Tab. 24 Udziały dochodów z poszczególnych tytułów w grupie dochodów własnych w 2018 r. 

Źródło dochodu POLSKA ŚLĄSKIE Mysłowice 

udziały w PIT 43,4% 44,5% 54,5% 

podatek od nieruchomości 16,8% 22,0% 19,1% 

dochody podatkowe - ustalone i pobierane na podstawie 

odrębnych ustaw 20,9% 25,0% 22,8% 

dochody z majątku 7,5% 8,3% 3,5% 

dochody z majątku - dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze 3,8% 4,4% 0,9% 

PCC  3,0% 2,0% 2,9% 

wpływy z usług 7,5% 4,0% 2,7% 

udziały w CIT 4,4% 3,4% 2,5% 

podatek od środków transportowych 0,7% 0,7% 0,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Dochody można ponadto grupować według działów klasyfikacji budżetowej. W strukturze 

dochodów wyraźnie zaznaczają się głównie dochody podatkowe, które stanowią aż 46% 

wszystkich wpływów.  

Dział rodzina w którym mieszczą się m.in dotacje na świadczenia programu 500+ generuje 

19,3% dochodów miasta. Z kolei w kategorii rozliczenia różne trzon stanowią subwencje. 

Miasto otrzymało subwencję oświatowa w wysokości 67,5 mln zł oraz subwencje 

równoważącą na poziomie 3,8 mln zł.  
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Znacznie niższe udziały dotyczą gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej oraz 

oświaty i wychowania. Udział każdego z tych działów przekracza nieznacznie 3%. Pozostałe 

działy nie przekraczają poziomu 3% (Rys. 9).  

 

Rys. 9 Struktura dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w Mysłowicach w 2019 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdania rocznego Rb-27 S 
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Wymienione wyżej dochody mieszczą się w kategorii dochód bieżących. Z kolei w grupie 

dochodów majątkowych ważne pozycje wiążą się z działem gospodarki mieszkaniowej, które 

obejmują wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 

wysokości 2,5 mln zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości 3,1 mln. Łącznie dochody z 

majątku stanowią kwotę przeszło 9,3 mln zł. W 2019 r. dochody majątkowe wyniosły łącznie 

24,7 mln zł, z czego oprócz dochodów z majątku znaczną cześć stanowiły dotacje, głównie na 

termomodernizację budynków i infrastrukturę transportową. W tej kwocie 7,6 mln zł 

stanowiły środki pochodzące z funduszy UE.  

W 2018 r. Mysłowice zajmowały ostatnią pozycję w Polsce w grupie 66 miast na prawach 

powiatu, w zakresie dochodów w budżecie na finasowanie i współfinansowanie programów i 

projektów unijnych na 1 mieszkańca. Przeliczeniowa kwota wyniosła zaledwie 46 zł, podczas 

gdy najwyższy wynik w Polsce to wartość 1143 zł na mieszkańca6. Natomiast w 2019 r. suma 

dochodów w budżecie na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych 

(inwestycyjne i bieżące) wyniosła 11,4 mln.7, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje wartość 

153,37 zł. Łącznie w ramach perspektywy 2014 – 2020  zawarto 122 umowy o dofinansowanie 

na projekty, które swoim oddziaływaniem obejmowały Miasto Mysłowice, z czego 35 umów 

zostało zawartych na dofinansowanie projektów realizowanych przez miasto i jednostki 

podległe8. W ramach 122 umów miasto aplikowało o środki w ramach programu RPO WSL 

2014 – 2020. Łącznie w tym okresie programowania w ramach zawarto 53 umowy na kwotę 

prawie 138,3 mln zł, które obejmowało dofinansowanie z Unii Europejskiej kwotą 

97 778 145,06 zł9. W tej grupie 23 projekty realizowało miasto Mysłowice oraz 4 projekty 

miasto Mysłowice wraz z PUP, beneficjentem pozostałych były inne podmioty prywatne z 

terenu Mysłowic. Największe projekty realizowane przez miasto Mysłowice przy wsparciu 

funduszy UE to: 

· Budowa parkingu „Bike&Ride” wraz z budową dróg rowerowych jako dróg 

dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach: kwota umowy 20,5 mln zł; 

· Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzia 

zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną: kwota umowy 

7,4 mln zł; 

· Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy: kwota 

umowy 9,3 mln zł; 

· Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada: kwota 

umowy 7,2 mln zł. 

 

 

6 Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019 Miasto Mysłowice, Urząd Statystyczny w Katowicach. 
7 Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2019 r. – Wykonanie dochodów budżetu 
Miasta Mysłowice za 2019 r. 
8 https://mapadotacji.gov.pl/ 
9 https://rpo.slaskie.pl/mapa/#/ 
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3.2.3 Wydatki 

Wydatki - podobnie jak dochody - można podzielić na bieżące oraz majątkowe. Wydatki 

bieżące obejmują: wynagrodzenia, zakupy towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne 

wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych oraz koszty zadań 

zleconych. Z kolei wydatki majątkowe obejmują: 

· wydatki na zakup, objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; 

· wydatki na realizację inwestycji.  

W 2019 r. w Mysłowicach w grupie wydatków bieżących dominowała kategoria „pozostałe 

bieżące”. Obejmowała ona kwotę 178,3 mln zł, co stanowi 47,3% wydatków bieżących oraz 

43,1% wydatków ogółem. W grupę tą wchodzą m.in. wydatki na realizację zadań statutowych 

oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Drugą kategorią stanowią wydatki na płace i 

pochodne. Zalicza się  składki ZUS płacone przez pracodawcę oraz wpłaty na Fundusz Pracy i 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obejmowały one kwotę prawie 163 mln 

zł, co stanowi 43,3% wydatków bieżacych i 38,1% wydatków ogółem. W grupie wydatków 

bieżacych mieszczą się także kwoty na obsługę długu publicznego w wysokości 3,5 mln i 

uruchomione poręcznie w wysokości 5,6 mln zł. 

Wydatki majątkowe w 2019 r. wyniosły przeszło 51 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne 

stanowiły 35,9 mln zł. Pula wydatków inwestycyjnych obejmowały głównie działy związane z 

drogami - 11,5 mln zł (drogi w miastach na prawach powiatu - 7,4 mln zł i drogi gminne - 3,7 

mln zł), gospodarka mieszkaniowa - 6,9 mln zł, urząd miasta w ramach administracji publicznej 

- 1,7 mln zł, oświata i wychowanie - 7,5 mln zł (z czego szkoły zawodowe - 3,0 mln zł, 

przedszkola - 2,6 mln zł, szkoły podstawowe - 1,8 mln zł), utrzymanie zieleni - 2,7 mln zł. W 

ramach wydatków majątkowych dokonano także nabycia udziałów w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., na kwotę prawie 15,2 mln zł. 

Mysłowice mają niższy w stosunku do porównywanych jednostek udział wydatków 

inwestycyjnych, który w 2018 r. nie przekroczył progu 10%. Analogicznie wartości dla miast na 

prawach powiatu wynosiły w Polsce i województwie śląskim prawie 16%. Niższy udział 

wydatków inwestycyjnych dotyczy także miast na prawach powiatu w GZM, gdyż tam ich 

udział nie przekracza 15% (Tab. 25). 

Tab. 25 Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem miast na prawach powiatu 

Jednostka 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 2019 [%] 

Polska 10,7 12,0 15,7 - 

Woj. śląskie 11,0 11,4 15,8 - 

Mysłowice 10,7 10,1 9,1 8,4 

GZM - - 14,6 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl, dane za 2019 r. informacja z wykonania budżetu  

Realizację wydatków można także rozpatrywać w kategorii struktury rodzajowej. Działem 

który obejmuje największą grupę wydatków jest oświata i wychowanie. Skupia ono blisko 31% 

wszystkich wydatków (130,4 mln zł). Dział ten obejmuje klika rozdziałów, z czego do 

najważniejszych należą: szkoły podstawowe obejmujące wydatki rzędu 52,8 mln zł, licea 
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ogólnokształcące - 6,5 mln zł, technika - 4,9 mln zł, gimnazja i gimnazja specjalne - 4,2 mln zł 

i szkoły zawodowe - 3,4 mln zł. Kolejną grupę stanowią transfery społeczne w dziale rodzina. 

Główną pozycją są tu świadczenia wychowawcze 500+ oraz dodatki do tych świadczeń, które 

obejmują kwotę 56,8 mln zł. Blisko 21 mln zł stanowią świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska to trzecia grupa wydatków, której udział przekracza 10% (Rys. 10). 

 

Rys. 10 Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w Mysłowicach w 2019 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdania rocznego Rb-28 S  

30,5%

21,5%

10,5%

8,3%

6,9%

4,9%

2,7%

2,4%

2,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Rybołóstwo i rybactwo

Leśnictwo

Górnictwo i kopalnictwo

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostej nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem
Obrona narodowa

Rolnictwo i łowiectwo

Wymiar sprawiedliwości

Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i

ochorny prawa oraz sądownictwa

Działalność uslugowa

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Różne rozliczenia

Kultura fizyczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ochrona zdrowia

Obsługa długu publicznego

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gospodarka mieszkaniowa

Pomoc społeczna

Transport i łączność

Administracja publiczna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rodzina

Oświata i wychowanie



 
Raport o stanie miasta Mysłowice za 2019 r. 

 

31 

 

Jednostką, która zrealizowała największy udział wydatków jest Urząd Miasta - wydał prawie 

173 mln zł. Ponadto wyraźne udziały posiadają jeszcze odpowiednio: Miejski Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowych (MZOPO) wraz z obsługiwanymi jednostkami oraz Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej (MOPS).  

Łącznie udział tych podmiotów wyniósł ponad 93% wydatków. Różniły się one strukturą 

pochodzenia, gdyż MOPS realizuje wydatki z dotacji celowej podczas gdy Urząd Miasta oraz 

MZOPO bazuje głównie na środkach własnych. 

Z punktu widzenia gospodarki miejskiej szczególnie istotne są pewne grupy wydatków, m.in. 

takie jak drogi publiczne. Mysłowice posiadają relatywnie niski udział takich wydatków w 

strukturze wydatków, który w 2018 r. objął 4,1%. Analogiczna wartość dla GZM wyniosła 5,8%. 

Według danych UM w 2019 r. udział tego typu wydatków wyniósł 3,0%. Analogiczne wartości 

dla woj. śląskiego i Polski wyniosły w 2018 r. ponad 7% (Rys. 11). 

 

Rys. 11 Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem w latach 2016 - 2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl,  

Newralgiczne są także wydatki na obsługę długu publicznego, które w Mysłowicach były 

szczególnie wysokie w 2018 r. (Rys. 12). We wcześniejszy latach były one niższe niż w Polsce i 

nieznacznie wyższe niż w woj. śląskim. W wyniku uruchomienia w 2019 r. poręczenia, według 

danych UM, wskaźnik ten zdecydowanie się zwiększył i wynosi 21,08 zł na 1000 zł dochodów. 

Pomijając kwotę poręczeń wskaźnik ten wyniósłby 8 zł na 1000 zł dochodu.  

 
Rys. 12 Wydatki na obsługę długu publicznego na 1000 zł dochodów budżetowych ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl,  
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3.2.4 Przychody i rozchody budżetowe 

Przychody budżetów JST mogą obejmować środki pochodzące ze sprzedaży papierów 

wartościowych, z prywatyzacji majątku JST, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 

środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów oraz innych operacji finansowych. 

Przychody mogą stanowić źródło finansowania deficytu budżetowego.  

W 2019 r. przychody Mysłowic wyniosły prawie 14,4 mln zł a ich źródłem były jedynie wolne 

środki, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym z lat ubiegłych. W 

stosunku do 2018 r. skala przychodów wyraźnie się zmniejszyła. Główną przyczyną tej sytuacji 

było pozyskanie 20 mln zł ze sprzedaży obligacji w 2018 r.  

Z kolei rozchodami publicznymi są odpowiednio spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, 

wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki i kredyty a także inne operacje finansowe 

związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością. W 2019 r. skala rozchodów 

wyniosła prawie 3,9 mln zł, na co składał się wykup obligacji w kwocie 2 mln zł oraz spłata 

kredytów w wysokości blisko 1,9 mln zł. Wysokość rozchodów w 2019 r. w stosunku do 2018 r. 

znacznie się zmniejszyła - prawie o kwotę 2,1 mln zł (Rys. 13). 

 

Rys. 13 Poziom przychodów i rozchodów w Mysłowicach w latach 2017 - 2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych 

3.3 Zobowiązania i należności oraz dług 

Zobowiązania gminy obejmują kwoty wynikające z wyemitowanych obligacji, zaciągniętych 

kredytów i pożyczek, a także niezrealizowanych płatności z tytułu dostaw towarów i usług. 

Dług gminy stanowi sumę wszystkich zobowiązań. 

Zadłużenie Mysłowic ogółem, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło w 2019 r. 

ponad 102,2 mln zł (Tab. 26). Prawie 100% tej kwoty stanowią zobowiązania wobec banków. 

Wszystkie zobowiązania występują względem wierzycieli krajowych. Większość tej kwoty 

stanowią obligacje, których wartość wynosi 97,2 mln zł. W 2018 r. kwota zobowiązań była 

wyższa i wyniosła około 111,4 mln zł; w tym wykazano przeszło 3,7 mln zł zobowiązań 

wymagalnych. W 2019 r. w gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, co świadczy o 

utrzymaniu płynności finansowej. 
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Tab. 26 Struktura zobowiązań gminy Mysłowice w latach 2017 - 2019  

  2017 [zł] 2018 [zł] 2019 [zł] 

zadłużenie ogółem 89 805 301,00 111 451 063,54 102 207 456,99 

papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

kredyty i pożyczki 89 805 301,00 107 679 828,99 102 207 456,99 

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 3 771 234,55 0,00 

Źródło: sprawozdania Rb-Z 

Poziom zadłużenia w 2019 r. wyniósł 23,8% dochodów miasta. Koszty obsługi długu 

obejmujące odsetki i prowizje stanowiły 0,8% dochodów. Najwyższy poziom zadłużenia miasto 

odnotowało w 2018 r. (Tab. 27). 

Porównanie Mysłowic do wyników uzyskanych przez miasta na prawach powiatu wskazuje, że 

względny poziom zadłużenia jest niższy, gdyż w relacji do dochodów bieżących wynosi 25%, 

podczas gdy w grupie tych miast stanowi 43%. Podobnie niższe są koszty obsługi zadłużenia 

wynoszące 0,8% dochodów, gdy w miastach na prawach powiatu jest to 3,0%10. 

Tab. 27 Zadłużenie i obsługa długu w latach 2017 - 2019 w Mysłowicach 

  2017 [zł] 2018 [zł] 2019 [zł] 

Dochody 348 358 897,52 362 686 554,27 429 302 483,65 

Dług 89 805 301,00 111 451 063,54 102 207 456,99 

zadłużenie / dochody 25,8% 30,7% 23,8% 

obsługa długu 2 167 077,70 3 182 592,67 3 449 714,73 

obsługa długu / dochody 0,6% 0,9% 0,8% 

Źródło: sprawozdania budżetowe  

Należności są to przewidywane przychody środków pieniężnych. To zatem środki które z 

różnych tytułów należą się miastu. Kwota należności gminy w 2019 r. wyniosła 103,5 mln zł, a 

jej poziom porównywalny jest ze skalą zobowiązań miasta (Tab. 28). Blisko 80% tej kwoty 

stanowią należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności minął. W stosunku do 

2018 r., poziom należności nieznacznie się zmniejszył, przy czym wciąż jest o wiele wyższy niż 

stan w 2017 r. 

Tab. 28 Należności miasta Mysłowice w latach 2017 - 2019 

  2017 [zł] 2018 [zł] 2019 [zł] 

Należności ogółem 88 822 881,26 104 137 376,99 103 502 483,13 

Pożyczki 0,00 3 158 833,35 3 013 779,32 

Gotówka i depozyty 8 723 321,86 13 532 066,46 11 353 159,00 

Należności wymagalne 67 824 343,32 81 161 417,22 80 077 083,81 

Pozostałe należności 12 275 216,08 6 285 059,96 9 058 461,50  

Źródło: sprawozdania Rb-N 

 

 

10 Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego RAPORT ROCZNY 2019 (syntetyczny skrót analizy) INC, 

Związek Banków Polskich https://zbp.pl/getmedia/90f24a40-d219-40ef-98ce-50053e3929eb/1-Raport-o-stanie-

finansow-JST-2019-INC-Rating-ZBP 
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Największa kwota należności przypada na Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej oraz Urząd 

Miasta. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalne wykazuje należności z tytułu zaległych 

czynszów i opłat za media w wysokości 48,8 mln zł, z czego 30,6 mln zł stanowią należności 

wymagalne. Urząd miasta posiada należności w wysokości prawie 42 mln zł, z czego 22,9 mln zł 

- wymagalnych. Są to rodzajowo różne tytuły; m.in. z tytułu: dzierżaw, użytkowania 

wieczystego oraz kar i grzywien. Ponadto zaległości podatkowe to kwota 21,7 mln zł, z czego 

13,6 mln zł to zaległości wymagalne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności z 

tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego na kwotę 12,4 mln zł, które w całości 

są wymagalne. 

Struktura należności według podmiotu zobowiązanego wskazuje, że głównym dłużnikiem 

miasta są gospodarstwa domowe. Ta grupa podmiotów koncentruje 59% należności, w tym 

72% należności wymagalnych. Kolejne 27% należności w kwocie 27,8 mln zł pochodzi od 

przedsiębiorstw niefinansowych. Miasto posiada także depozyt na żądanie w wysokości 

11,4 mln zł. 

Poziom zadłużenia ocenia się według wskaźnika długu wynikającego z art. 243 ustawy o 

finansach publicznych. Zadłużenie dopuszczalne to taka różnica pomiędzy dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która powinna zabezpieczać obsługę istniejącego długu. 

Zgodnie z informacją przedstawiona przez miasto Mysłowice w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej wskaźnik ten pozostaje zawsze poniżej dopuszczalnego poziomu (Rys. 14). Tym 

samym gmina spełnia wskaźnik długu, a zatem może bezpiecznie prowadzić gospodarkę 

finansową. Najwyższa wartość tej relacji ma być odnotowana w 2023 r., kiedy suma spłaty 

zobowiązań i kosztów obsługi zadłużenia do dochodów bieżących wyniesie 9,66%. 

W założeniach perspektywy wieloletniej gmina nie wykazuje nowych zobowiązań z tytułu 

pożyczek, kredytowych czy emisji papierów wartościowych. Planowana kwota zadłużenia do 

2026 r. powinna zmniejszyć się do poziomu 58,5 mln zł, tj. 57,2% stanu z 2019 r. 

 
Rys. 14 Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2026 w Mysłowicach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały Nr XVII/233/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  
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3.4 Analiza wskaźnikowa 

Informacji o sytuacji finansowej gminy dostarczają wskaźniki, które są wielkościami 

procentowymi. Uzyskuje się je poprzez zestawienie odpowiednich relacji. Szczególnie istotne 

są wskaźniki dochodów podatkowych dla gmin i powiatów, które determinują m.in. wysokość 

należnych danej jednostce subwencji  (Tab. 29). 

Tab. 29 Wskaźniki opisujące sytuację finansową Mysłowic w latach 2017 - 2019 

Wskaźnik Sposób obliczenia 2017  2018 2019 

udział dochodów bieżących w 
dochodach ogółem  

dochody bieżące / dochodów ogółem 97,7% 97,9% 94,2% 

udział nadwyżki operacyjnej w 
dochodach ogółem  

nadwyżka operacyjna / dochody ogółem 6,2% 5,5% 6,5% 

wskaźnik dochodowej 

samodzielności finansowej 
wydatki inwestycyjne / dochody ogółem 10,4% 9,4% 8,4% 

Źródło: sprawozdania finansowe na podstawie sprawozdań budżetowych 

Mysłowice charakteryzują się wysokim udziałem dochodów bieżących w dochodach ogółem, 

który waha się w przedziale 94,2-97,9%. Maksymalizacja dochodów bieżących jest pożądanym 

zjawiskiem, jednakże może ona świadczyć również o niskich wpływach z tytułu dochodów 

majątkowych (głównie środków unijnych na współfinansowanie inwestycji).  

Z kolei udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem pokazuje elastyczność obsługi długu 

przez gminę. W tym przypadku wskaźnik ten w wysokości średnio ok. 6% jest dobrym 

wynikiem. 

Wskaźnik dochodowej samodzielności finansowej wskazuje jaka część dochodów jest 

przeznaczana na inwestycje. Poziom wydatków inwestycyjnych jest niski i wciąż maleje. 

W 2019 r. wyniósł zaledwie 8,4%. 

Inną miarą zdefiniowaną w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest 

wskaźnik dochodów podatkowych. Stanowi on miernik samodzielności finansowej gminny. 

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (tzw. wskaźnik G) oblicza 

się w oparciu o: 

· podatki należne gminie (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek 

od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od osób 

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z 

opłaty eksploatacyjnej); 

· udział w podatkach wspólnych - podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT); 

· udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), dzieląc uzyskaną 

sumę przez liczbę mieszkańców gminy. 

Analogiczny wskaźnik P dla powiatu oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych 

powiatu, uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy, przez liczbę mieszkańców powiatu 

Przez dochody podatkowe rozumie się w tym przypadku udziały w PIT i CIT.  
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Odpowiednio wskaźnik G i P podstawowych dochodów podatkowych  na 1 mieszkańca 

gminy/powiatu przyjmuje się do obliczania subwencji wyrównawczej. 

W 2019 r. wskaźnik G wyniósł w Mysłowicach 1917,56 zł, podczas gdy średnia w Polsce to 

kwota 1790,33 zł. Analogiczna wartość dla powiatu wskazywała w 2019 r. 307,71 zł przy 

średniej w kraju 253,91 zł. Można zatem stwierdzić, że w każdym roku w okresie od 2018 r. do 

2020 r. wartość wskaźnika G i P była wyższa niż analogiczna średnia krajowa11 (Tab. 30).  

Większą przewagę dochodową wykazywały Mysłowice jako powiat, przypuszczalnie za sprawą 

wysokości udziału w PIT. 

Niepokojąco wygląda tendencja zarówno w zakresie wskaźnika G jak i P. Pomimo wzrostu 

nominalnego, przewaga w stosunku do średniej krajowej jest coraz niższa. 

Tab. 30 Wartość wskaźnika G dla gminy i P dla powiatu Mysłowice w latach 2018 - 2020 

Lata 

Gmina Powiat 

Mysłowice Polska Mysłowice Polska 

zł 
% wskaźnika 

dla Polski 
zł zł 

% wskaźnika 

dla Polski 
Zł 

2018 1 821,31 109,1% 1 668,68 288,87 124,2% 232,60 

2019 1 917,56 107,1% 1 790,33 307,71 121,2% 253,91 

2020 2 007,08 102,6% 1 956,15 339,45 117,9% 287,95 

https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-dla-poszczegolnych-gmin-powiatow-i-wojewodztw 

4. Realizacja strategii, polityk, programów, planów 

4.1. Wykaz dokumentów lokalnych 

Miasto/gmina to złożony wzajemnie uzupełniający się system: społeczny, gospodarczy, 

środowiskowy i przestrzenny i infrastrukturalny. Proces zarządzania tym systemem opiera się 

o dokumenty lokalne (strategie, polityki, programy, plany). Mają one skoordynować realizację 

zadań własnych gminy i zwiększać efektywność programowania zrównoważonego rozwoju 

gminy, uwzględniającego równorzędnie aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze. 

W 2019 r. w Mysłowicach obowiązywało 24 dokumentów lokalnych (wykaz wg wagi 

dokumentu), tj.: 

· Strategie: 

1) Strategia zrównoważonego rozwoju Mysłowice 2020+; 

2) Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Mysłowicach na lata 2011 - 2020; 

3) Strategia oświatowa Miasta Mysłowice na lata 2015 - 2020; 

4) Strategia rozwoju kultury w mieście Mysłowice na lata 2017 - 2022; 

5) Strategia rozwoju sportu w mieście Mysłowice na lata 2017 - 2022; 

 

 

11 https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-dla-poszczegolnych-gmin-powiatow-i-wojewodztw 
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· Plany i programy, uchwalone w 2019 r. lub przyjęte do realizacji w 2019 r.: 

1) Plan adaptacji Miasta Mysłowice do zmian klimatu do roku 2030 (Uchwała XV 

nr/225/19 z 28 listopada 2019 r.); 

2) Roczny program współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała nr 

LVI/838/18 z dnia 18 października 2018 r. i zmieniany dalszymi uchwałami, w tym 

ostatnia zmiana Uchwałą nr V/43/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.); 

3) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2019 roku (Uchwała nr VII/107/19 z 28 marca 

2019 r.); 

4) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Mysłowicach na rok 2019 (Uchwała nr V/47/19 Rady Miasta Mysłowice z 31 stycznia 

2019 r.); 

5) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mysłowice [aktualizacja] (Uchwała nr 

XI/161/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/195/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 

Mysłowice); 

6) Ramowy plan działań krótkoterminowych dla miasta Mysłowice w przypadku 

wystąpienia nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu (Zarządzenie Nr 

97/19 Prezydenta Miasta); 

7) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Miasta Mysłowice (uchwała Nr LV/822/18 Rady Miasta z dnia 27 września 

2018 r.); 

· polityki, programy, plany uchwalone przed 2019 r. z wieloletnią perspektywą czasową: 

1) Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mysłowice na lata 2016-

2020+ (Uchwała Nr XLII/648/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 września 2017 r.); 

2) Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mysłowice na lata 2018 - 2021 - aktualizacja 

z perspektywą do roku 2025 (Załącznik do Uchwały Nr XLV/724/17 Rady Miasta 

Mysłowice z 12grudnia  2017 r.); 

3) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mysłowice (2015); 

4) Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Mysłowicach 2016-2020 (Uchwała 

Nr XXI/313/16 Rady Miasta Mysłowice z 28 kwietnia 2016 r.); 

5) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 2017-2019 (Uchwała Nr XXX/477/17 

Rady Miasta Mysłowice z 26 stycznia 2017 r.); 

6) Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2011-2020 [aktualizacja] (Uchwała Nr XXIV/389/16 Rady Miasta 
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Mysłowice z 1 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta 

Mysłowice z dnia 29 września 2011 r.); 

7) Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010 - 2020: Mysłowice 

miastem równych szans dla osób niepełnosprawnych [aktualizacja] (Uchwała Nr 

XXIII/367/16 Rady Miasta z 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

LXI/960/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 grudnia 2009 r.); 

8) Gminny program wspierania rodziny na lata 2018 – 2020 (Uchwała Nr XLVI/732/18 

Rady Miasta Mysłowice z 25 stycznia 2018 r.); 

9) Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie Miasta Mysłowice na lata 

2018-2020 (Uchwała Nr XLVI/733/18 Rady Miasta Mysłowice z 25 stycznia 2018r.); 

10) Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 

porządku publicznego w mieście Mysłowice na lata 2018-2021 (Uchwała Nr 

XLVII/748/18 Rady Miasta Mysłowice z 22 lutego 2018 r.); 

11) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Mysłowice na 

lata 2017-2021 (Uchwała Nr XXVII/435/16 Rady Miasta Mysłowice z 24 listopada 

2016 r.); 

12) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Mysłowice (załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/656/08 Rady Miasta Mysłowice z 

30 października 2008 r.). 

4.2 Analiza Strategii zrównoważonego rozwoju Mysłowice 2020+ 

Dla miasta podstawowym dokumentem, określającym pożądane kierunki rozwoju, jest 

Strategia zrównoważonego rozwoju Mysłowice 2020+. Dlatego też w raporcie została objęta 

bardziej uszczegółowioną analizą. 

Strategia Rozwoju została uchwalona w 2008 r. i zaktualizowana w 2014 r. (załącznik do 

Uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LIII/996/14 z dnia 27 marca 2014 r.). Definiuje 4 obszary 

priorytetowe, którym przypisano cele strategiczne, a także wyznacza 3 wymiary horyzontalne, 

jednocześnie odnoszące się do kilku różnych celów strategicznych, tj.: 

· obszary priorytetowe to: 

- Gospodarka i infrastruktura: 5 celów strategicznych, 21 kierunki działań; 

- Infrastruktura i środowisko: 4 cele strategiczne, 15 kierunki działań; 

- Kapitał społeczny: 3 cele strategiczne, 15 kierunki działań; 

- Jakość życia: 6 celów strategicznych, 23 kierunki działań; 

· wymiary horyzontalne to: 

- Rewitalizacja: działania związane z rewitalizacją miejską, terenów poprzemysłowych i 

udział w działaniach rewitalizacyjnych o charakterze ponadlokalnym; 
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- Współpraca i partnerstwo: zapewnienie koordynacji i spójności podejmowanych 

działań poprzez współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i 

partnerami lokalnymi oraz aktywizacja społeczna mieszkańców na rzecz zwiększenia 

udziału i zaangażowania w proces zarządzania miastem; 

- Sprawny i efektywny samorząd: stworzenie warunków dla sprawnej, efektywnej i 

spójnej realizacji przedsięwzięć w wydziałach Urzędu i jednostkach podległych oraz 

stworzenie zaplecza prawnego i zapewnienia obsługi w zakresie sporządzania 

opracowań planistycznych, w tym miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz zapewnienie spójności sporządzanych dokumentów z zapisami 

strategii. 

Zdefiniowano także 17 programów strategicznych do opracowania i wdrożenia, jako narzędzia 

służące realizacji Strategii Rozwoju (Tab. 31). Analiza pod kątem ich wykonania (opracowania) 

i stanu aktualności (przyjmując lata podane jako tzw. „perspektywa”, za maksymalne lata 

obowiązywania dokumentu) wskazuje, iż opracowano 9 programów, a 2 z nich w 2020 r. utracą 

aktualność, a jeden dokument ma w swoich ramach czasowych rok 2020+ (czyli rok graniczny, 

z możliwością pewnej kontynuacji w kolejnych latach). 

Przy czym w analizie stanu wykonania programów uwzględniono informacje zawarte w 

poprzednim Raporcie o stanie miasta. Wynika z niego, że niektóre z programów uznano za 

opracowane i funkcjonujące dla potrzeb miasta w sposób nieoczywisty, odwołując się do 

dokumentów wyższego rzędu (np. w przypadku Programu rozwoju transportu oraz Programu 

gospodarki odpadami miasto posługuje się odpowiednio dokumentami dla Subregionu 

Centralnego i województwa śląskiego). Trudno uznać to za w pełni uzasadnione, gdyż 

dokumenty te mają ogólniejszy charakter i zasadniczo nie adresują ustaleń wprost dla miasta 

(natomiast bez wątpienia zasadnym jest uwzględnianie ustaleń dokumentów z subregionu 

centralnego i regionalnego w sporządzaniu dokumentów lokalnych). 

Tab. 31 Programy wyszczególnione w Strategii Rozwoju oraz ocena ich aktualności 

Lp. PROGRAM 

WYSTĘPOWANIE/ 

LATA 

OBOWIĄZYWANIA 

UWAGI 

PS.1 Program rozwoju lokalnej gospodarki 2017 – 2025  

PS.2 Program aktywizacji strategicznych terenów 

inwestycyjnych 
BRAK 

Ma być częścią programu 
rozwoju lokalnej gospodarki 

PS.3 Program rozwoju transportu dla m. 
Mysłowice BRAK 

Przyjęto dokument wyższego 

rzędu dla Subregionu 

Centralnego Woj. Śląskiego 
PS.4 Program ochrony środowiska dla m. 

Mysłowice 

2014 – 2017 z 

perspektywą do 
2021 

- 

PS.5 Program gospodarki odpadami dla miasta 
Mysłowice BRAK 

Przyjęto dokument wyższego 

rzędu z poziomu 

wojewódzkiego 

PS.6 Program rewitalizacji dla m. Mysłowice 2016 – 2020+ Bliska dezaktualizacja 

PS.7 Program ochrony zabytków 

(Gminny Program Opieki nad Zabytkami m. 

Mysłowice na lat a 2014 – 2018) 

2014 – 2018 

Brak aktualności 
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Lp. PROGRAM 

WYSTĘPOWANIE/ 

LATA 

OBOWIĄZYWANIA 

UWAGI 

PS.8 Program działań wynikających ze Strategii 
rozwoju edukacji w m. Mysłowice 

(opracowana Strategia) 
2015 – 2020 

Bliska dezaktualizacja 

PS.9 Program działań wynikających ze Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w 
Mysłowicach do roku 2020 2011 – 2020 

Bliska dezaktualizacja 

Opracowana jest Strategia 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Mysłowicach na 
lata 2011-2020 

PS.10 Program działań wynikających z Polityki 
mieszkaniowej miasta Mysłowice 

2017 – 2021 - 

PS.11 Program promocji kultury 
2017 – 2022 

Opracowana jest Strategia 
Rozwoju Kultury 

PS.12 Program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki 
w Mysłowicach 

2017 – 2022 
opracowana jest Strategia 
rozwoju sportu 

PS.13 Program poprawy bezpieczeństwa 
publicznego 

2018 – 2021 

Program zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego w 
mieście Mysłowice na lata  
2018 – 2021 

PS.14 Program poprawy jakości usług publicznych 
oraz działań wynikających ze Strategii rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego dla miasta 
Mysłowice do roku 2020 

BRAK 

Planowane jest opracowanie 
Strategii Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego 

PS.15 Program rozbudowy zieleni miejskiej 
BRAK 

Powołany jest zespół roboczy 
ds. opracowania Strategii 
Rozwoju Terenów Zieleni 

PS.16 Program rozwoju współpracy miasta 
Mysłowice z jednostkami zewnętrznymi 

BRAK - 

PS.17 Program instytucjonalnego wsparcia 
zarządzania rozwojem miasta Mysłowice 

BRAK - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Mysłowice 2020+ 

W ogólnej ocenie Strategia Zrównoważonego Rozwoju Mysłowice 2020+: 

· pod względem struktury dokumentu: 

- zawiera wszystkie komponenty właściwe dla dokumentu strategicznego; 

- jest wewnętrznie spójny i zawiera informacje ułożone od „ogółu do szczegółu” (wizja, 

obszary priorytetowe i wymiary horyzontalne, cele i kierunki); 

- nawiązuje do perspektywy finansowej na lata 2014-2020; 

· pod względem aktualności diagnozy strategicznej i ustaleń strategicznych: 

- zidentyfikowane problemy i potrzeby miasta w większości pozostają aktualne; 

- przyjęte ustalenia strategiczne są adekwatne do ustaleń diagnozy, jednak pod 

względem ich zakresu merytorycznego: 

ü obszary priorytetowe częściowo zazębiają się ze sobą, podobnie jak cele i kierunki 

(oznacza to z jednej strony nieostry podział merytoryczny pomiędzy celami, z drugiej 
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zaś może pokazywać wielowymiarowość tych zadań (łączącą różne aspekty: 

społeczne, kulturalne, gospodarcze); 

ü wyznaczona jest relatywnie duża liczba celów i przypisanych im kierunków działań, 

co daje efekt rozproszenia aktywności i wysiłków miasta, uniemożliwiając skupienie 

się na faktycznie najistotniejszych priorytetach rozwojowych miasta; w efekcie 

niektóre z celów strategicznych i kierunków działań nie są realizowane lub są 

realizowane w sposób nie dający wymiernych i odczuwalnych efektów; 

ü niektóre działania gminy (będące wyrazem realizacji Strategii Rozwoju) odpowiadają 

jednocześnie kilku celom strategicznych z różnych obszarów priorytetowych; 

- z uwagi na rok aktualizacji Strategii Rozwoju (2014 r.) – oczywisty jest brak odniesień 

do nowych uwarunkowań zewnętrznych i do ważniejszych opracowań powstałych na 

przestrzeni mijających 6 lat, w tym zwłaszcza do takich kwestii jak: 

ü przyjęcie w 2019 r. dokumentu pn. Plan adaptacji miasta Mysłowice do zmian 

klimatu do roku 2030, odnoszącego się do różnych obszarów funkcjonowania 

miasta; 

ü nadchodząca nowa perspektywa finansowa na lata 2021 – 2027 do uwzględnienia 

w ustaleniach strategicznych miasta; 

ü organizacja publicznego transportu zbiorowego w Mysłowicach przez Zarząd 

Transportu Metropolitalnego (integrującego dotychczasowych organizatorów: KZK 

GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry); 

ü członkostwo Mysłowic w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (co oznacza, że 

miasto jest beneficjentem zarówno tzw. Funduszu Solidarności, jak i opracowań12 

sporządzanych dla GZM lub przez GZM); 

· pod względem przyjętych mierników do monitorowania zmian: 

- brak informacji o wartości wyjściowej miar, które mają być podstawą monitoringu, co 

utrudnia weryfikację zarówno kierunku jak i dynamiki zmian; wskazanie odnoszące się 

jedynie do kierunku (wzrost, spadek) ma charakter wyłącznie ilościowy i nie informuje 

 

 

12 Wybrane opracowania GZM, których ustalenia mogą być wykorzystanie przez miasto: 

- Studium Systemu Tras Rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (2018); 

- Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej, GZM (2019); 

- Badania dobowych przepływów ruchu tranzytowego wraz z pomiarem natężenia dla wybranych dwóch 

odcinków / korytarzy dróg krajowych (S1, S11) – w relacjach z obszarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii (2019); 

- Koncepcja metropolitalnych powiązań drogowych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

(2019); 

- Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod 

inżynierii systemów (2019). 
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o stopniu zaspokojenia potrzeby; nie podano jednostek miar dla wskaźników; skala 

pomiaru nie zawsze wynika z nazwy wskaźnika; 

- zestaw mierników jest dość rozbudowany, lecz nie wszystkie z nich są w praktyce 

przydatne lub zasadne, gdyż m.in. część z nich:  

ü nie jest dostępna w statystyce publicznej i wymaga zasilania z innych źródeł (np. z 

poszczególnych jednostek miasta, WIOŚ, PUP); 

ü ma duży poziom szczegółowości i wymaga indywidualnego przeliczania, co nie 

gwarantuje porównywalności (np. liczba miejsc związanych z historią miasta, 

zrewitalizowanych i udostępnionych dla zwiedzających, liczba pozyskanych / 

utworzonych lokali socjalnych, w tym w na terenach rewitalizowanych,  

powierzchnia terenów przeznaczonych na cele działalności gospodarczej objętych 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego); 

ü ma niską wartość diagnostyczną i nie obrazuje trendu / zmiany lecz jest tylko 

statystyką (np. liczba interwencji straży pożarnej, liczba wszczętych postępowań o 

przestępstwa); 

- ok 2/3 mierników bazuje na sprawozdawczości gminy, co jest dodatkowym 

obciążeniem dla służ miejskich, zwiększającym zakres sprawozdawczości. 

Biorąc pod uwagę horyzont czasowy Strategii Rozwoju, przewidziany na 2020 „plus”, jej 

ustalenia mogą być realizowane jeszcze w najbliższych latach. Należy jednak wziąć pod uwagę 

fakt, iż obecna wersja Strategii Rozwoju powstała w 2014 r. i stanowi aktualizację starszego 

dokumentu, który dziś wyjściowo ma już 12 lat (uchwalony został w 2008 r.). W efekcie jest 

oczywiste, że nie może on odnosić się do szeregu późniejszych uwarunkowań i zjawisk, które 

gmina musi uwzględnić w bieżącym programowaniu kierunków rozwoju miasta.  

Realizacja Strategii Rozwoju odbywa się zarówno poprzez programy w niej wyznaczone oraz 

poprzez różnego typu inwestycje (tzw. zadania twarde), jak i inicjatywy (tzw. zadania miękkie). 

Ich analiza wskazuje, że w 2019 r. odnosiły się one do każdego z obszarów priorytetowych 

wskazanych w Strategii Rozwoju, choć miały różny zakres i charakter. Zostały one 

zidentyfikowane na podstawie przeglądu takich materiałów jak: 

· uchwały Rady Miasta; 

· zarządzenia Prezydenta Miasta; 

· dane i informacje udostępnione przez poszczególne Wydziały UM Mysłowice; 

· dane i informacje ze strony internetowej: Urzędu Miasta (głównie zakładki: organizacje 

pozarządowe, komunikaty ds. bezpieczeństwa, budżet obywatelski) oraz BIP Urzędu 

Miasta Mysłowice (w tym: plany i programy, zamówienia publiczne, baza instytucji); 

· Informacja o stanie mienia gminy Mysłowice według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. 
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Z uwagi na fakt, iż obszary priorytetowe i cele strategiczne wyznaczone w Strategii Rozwoju 

w większości pokrywają się tematycznie z obszarami wskazanymi w Uchwale Nr VIII/126/19 

Rady Miasta Mysłowice z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów 

raportu o stanie miasta, to inwestycje i inicjatywy zidentyfikowane za 2019 r. zostały przypisane 

do obszarów tematycznych i przedstawione w dalszej części Raportu.  

4.3 Analiza poszczególnych obszarów funkcjonowania miasta – wg uchwały Nr VIII/126/19 

Rady Miasta Mysłowice z 25 kwietnia 2019 r. 

Przedmiotowa uchwała określa dodatkowe obszary funkcjonowania miasta, wskazane przez 

Radę Miasta, które powinny być ujęte w Raporcie (zgodnie z uprawnieniem art. 28aa pkt. 3 

ustawy o samorządzie gminnym, tj. Dz.U. 2020, poz. 713). Inwestycje i inicjatywy służące do 

przedstawienia aktywności w ww. obszarach mają różny stan zaawansowania: część z nich 

została wykonana w 2019 r. jako zadania jednoroczne, a część, mając charakter wieloletni, 

zakończyły się w roku objętym analizą lub są jeszcze w trakcie realizacji. 

4.3.1 Ochrona środowiska, w tym ochrona przyrody 

W zakresie ochrony środowiska w 2019 r. obowiązywało 5 dokumentów: 

1) Plan adaptacji Miasta Mysłowice do zmian klimatu do roku 2030 (2019); 

2) Ramowy planu działań krótkoterminowych dla miasta Mysłowice w przypadku wystąpienia 

nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu (2019); 

3) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mysłowice [aktualizacja] (2019); 

4) Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mysłowice na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 

roku 2025 (2017); 

5) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mysłowice (2015); 

Inicjatywy i inwestycje podejmowane w 2019 r. w zakresie poprawy i ochrony środowiska 

dotyczyły przede wszystkim: infrastruktury technicznej, gospodarki odpadami, walki z niską 

emisją, utrzymania terenów przyrodniczych. Nierzadko wymagają one wysokich nakładów 

finansowych i wieloletniej konsekwencji działania, co tym samym sprawia, że mają charakter 

wieloletni. W tym kontekście w 2019 r. podejmowane lub kontynuowane były takie działania 

jak: 

· rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej: 

- opracowanie „integraplanu” dot. odwodnienia rejonu ul. Kościelniaka; 

- wykonanie 750,15 mb nowej sieci wodociągowej; 

- usunięcie 530 awarii wodociągowych; 

· prowadzenie gospodarki odpadami: 

- likwidacja 26 dzikich wysypisk; 

- zebranie 56,8 ton odpadów; 
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- przeprowadzenie zbiórki elektrośmieci w 15 punktach na terenie miasta; 

- zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięcznie na 

mieszkańca (za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 17,50 zł, za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi niezbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny: 35,00 zł); 

- zainstalowanie 4 systemów do pozyskiwana energii z odnawialnych źródeł; 

· walka z niską emisją: 

- kontynuacja kampanii „Ja też mogę walczyć ze smogiem; 

- modernizacja sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych 

energetycznie rozwiązań typu LED; 

- podpisanie porozumienia z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze”;  

- podpisanie 30 umów o dofinansowanie na wymianę nisko-sprawnych systemów 

ogrzewania na rozwiązania mniej uciążliwe dla środowiska; 

- termomodernizacja budynków (w ramach projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji 

poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w 

Mysłowicach - Etap IV z RPO WSL na lata 2014-2020): przedszkoli nr 12, 15, 16, 

przedszkola integracyjnego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego); 

· ochrona i promocja wartości środowiska naturalnego/przyrody: 

- regulacja cieku od ul. Ofiar Września do ul. Leśnej; 

- utrzymanie, zagospodarowanie, remont publicznych terenów zieleni: 

ü rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach: etap I – Park Zamkowy oraz 

etap II - Promenada (dofinansowanie z Narodowego Funduszy Gospodarki Wodnej 

i Ochrony Środowiska); 

ü rewitalizacja Parku Zamkowego (faza przetargu); 

ü remont parku przy ul. Mielęckiego; 

ü skweru przy ul. Brzezińskiej na wysokości przystanku Brzezinka–Centrum - 

nasadzenia zieleni, montaż ławek, stojaków na rowery, kwietników oraz kosza na 

śmieci; 

- nasadzenie 167 drzew na terenie miasta; 

· organizacja imprezy promującej wartości środowiska przyrodniczego; 

· edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie likwidacji palenisk węglowych i 

wykorzystania OZE (odnawialnych źródeł energii); 

· realizacja projektu podnoszącego świadomość ekologiczną pn. SOS – Segreguj, Odzyskuj, 

Szanuj; 
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· podejmowanie uchwał, m.in. w sprawie: 

- podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza w Mysłowicach w latach 2019 

- 2023; 

- dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty, a także zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 

- przyjęcia apelu o wsparcie działań skutkujących usunięciem składowiska 

niebezpiecznych odpadów przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach; 

- uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.  

· inne: 

- kontynuacja realizacji uchwały nr XXIII/363/16 Rady Miasta z 30 czerwca 2016 r. w 

sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji dla inwestycji z 

zakresu usuwania azbestu (…); 

- regularne informowanie przez UM o stanie środowiska (w tym: o jakości powietrza, o 

zagrożeniach atmosferycznych i innych, np. o barszczu Sosnowskiego); 

- prośba Prezydenta Miasta w sprawie potrzeby udzielania wsparcia kotom wolno 

żyjącym niezależenie od pory roku, adresowanej do zarządców budynków, 

administratorów nieruchomości i mieszkańców Mysłowic. 

4.3.2 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 

W zakresie problematyki społecznej i zdrowia w 2019 r. obowiązywało 9 dokumentów. 

Dokument nadrzędny w tym zakresie to Strategia rozwiązywania problemów społecznych w 

Mysłowicach na lata 2011 - 2020 (przyjęta uchwałą nr LXXX/1173/10 Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 28 października 2010 r., zaktualizowana uchwałą nr LII/985/14 Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 27 lutego 2014 r.). Strategia wyznacza 6 priorytetów, wyodrębnionych na podstawie 

zidentyfikowanych problemów grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją: 

1) Sprawny, efektywny, zintegrowany system pomocy społecznej dostosowany do 

potrzeb wynikających z rozeznania problemów (w tym: 9 celów działań i 44 projekty 

socjalne); 

2) Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny (w tym: 4 cele 

działań, 17 projektów socjalnych); 

3) Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu (w tym: 3 cele działań, 12 projektów 

socjalnych); 
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4) Tworzenie godnych warunków zamieszkania (w tym: 3 cele działań, 7 projektów 

socjalnych); 

5) Tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji osób bezrobotnych oraz zagrożonych 

utratą zatrudnienia (w tym: 3 cele działań, 8 projektów socjalnych); 

6) Tworzenie warunków rozwoju aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej (w 

tym: 2 cele działań, 5 programów socjalnych). 

Strategia wskazuje na powiązanie przyjętych celów i kierunków działań z programami 

adresowanymi do określonych grup społecznych lub odpowiadającymi aktualnej i istotnej 

problematyce obecnej w gminie. Obecnie obowiązujące programy dotyczące kwestii pomocy 

społecznej i zdrowia, to: 

1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Mysłowicach na rok 2019 (2019); 

2) Gminny program wspierania rodziny na lata 2018 – 2020 (2018); 

3) Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie Miasta Mysłowice na lata 

2018 - 2020 (2018); 

4) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 2017 - 2019 (2017); 

5) Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2011 - 2020 [aktualizacja] (2016); 

6) Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010 - 2020: Mysłowice 

miastem równych szans dla osób niepełnosprawnych [aktualizacja] (2016); 

7) Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2011 - 2020 [aktualizacja] (2016); 

8) Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Mysłowicach 2016 - 2020 (2016). 

W 2019 r. przystąpiono też do opracowania Programu polityki zdrowotnej w zakresie 

przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Mysłowic. 

Wiodącym podmiotem realizującym działania z zakresu pomocy społecznej i zdrowia w 

Mysłowicach, jako jednostka budżetowa, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 

pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. osób niepełnosprawnych. 

W dziedzinie pomocy społecznej w 2019 r. realizowane były m.in. takie aktywności 

adresowane do mieszkańców jak: 

· udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego i zasiłku 

szkolnego realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach; 

· pełnienie roli informacyjnej poprzez zamieszczanie różnego typu ogłoszeń społecznych i 

pomocowych na stronie internetowej MOSIR; 
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· organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, np.: 

- konferencja szkoleniowa pn. „Złamane dzieciństwo – o różnych aspektach przemocy 

seksualnej wobec dzieci” (na zaproszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, w ramach wdrażania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020); 

- XIII konferencja szkoleniowa organizowana w ramach budowania lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Mysłowice; 

- III Dzień Seniora (przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej); 

- spotkania w ramach Szkoły Życia Rodzinnego; 

- szkolenia z wykwalifikowanym wizażystą (dla 8 uczestniczek projektu - osób 

zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie); 

- szkolenie dla rodzin zastępczych (wspólnie ze Stowarzyszeniem Twoja Sprawa 

z Warszawy); 

- wyjazdowe treningi kompetencji społecznych dla 14 osób bezrobotnych; 

· Realizacja projektów i programów społecznych, np.:  

- kontynuacja programu: Karta Dużej Rodziny także dla rodziców dorosłych dzieci wraz z 

aplikacją na smartfony; 

- kontynuacja projektu „Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Mieście Mysłowice” - kontynuacja;  

- realizacja projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz 

wsparcia osób i rodzin” (m.in. z inicjatywy Prezydenta Miasta), gdzie podpisane zostały 

deklaracje przystąpienia MOSIR do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego; 

- kontynuacja realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego 

ze środków PFRON (moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym) - pomoc uczącym się lub studiującym osobom niepełnosprawnym 

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem; 

- projekt JA = sukces II - na rzecz wzrostu integracji społeczno-zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego); 

- Program Pomocy Dzieciom (skierowany do rodzin w trudnej sytuacji finansowej, 

opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim 

stanie klinicznym); 

- realizacja zadań ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego 

(refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie 

do podejmowanej działalności gospodarczej, prace interwencyjne, staże); 
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- podejmowanie stosownych uchwał, w tym m.in.: w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Aktywności podejmowane w 2019 r. w zakresie zdrowia to m.in.: 

· opracowanie Mysłowickiego Przewodnika Informacyjnego Dostępnych Formach Opieki 

Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi (zawierającego kompleksową bazę mysłowickich instytucji ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

edukacyjnej, udzielających świadczenia osobom dotkniętym problemami zdrowia 

psychicznego, ich rodzinom oraz najbliższym); 

· otwarcie Dziennego Domu „Seniora+” (z przekształcenia Domu Dziennego Pobytu „Złota 

Jesień”) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

· organizacja wydarzeń, spotkań, akcji, np.: 

- mysłowicki dzień osób niepełnosprawnych i ich rodzin – „MY Jesteśmy Razem”: 

(organizowanego przez Prezydenta Miasta Mysłowice i pełnomocnika prezydenta ds. 

osób niepełnosprawnych); impreza odbyła się w Kinie Znicz i ogrodzie obok kina; 

- festyn charytatywny „Bajtel na Fali” połączonego z biegiem charytatywnym wraz z  

możliwością skorzystania z bezpłatnych badań w kierunku wykrycia zakażeń wirusem 

HCV oraz wykonania przesiewowych badań diagnostycznych w kierunku cukrzycy 

i otyłości (przy współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i Pełnomocnika ds. 

osób niepełnosprawnych); 

- spotkanie dla rodziców, opiekunów dzieci autystycznych i z innymi 

niepełnosprawnościami (organizowane przez prezydenta miasta Mysłowice i 

pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych); 

- spotkanie (pierwsze) nt. bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością wzroku i/lub 

słuchu w przestrzeni publicznej i pomoc tym osobą w życiu codziennym  oraz możliwość 

wsparcia najbliższego otoczenia w zakresie aktywności fizycznej (organizator: 

pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych); 

· bezpłatne badania: 

- na HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C) i diagnozowanie w kierunku cukrzycy i 

otyłości wśród mieszkańców Mysłowic (w ramach obchodów Światowego Dnia 

Wirusowego Zapalenia Wątroby); 

- w kierunku wykrycia boreliozy we wszystkich Przychodniach Brackich w mieście 

(organizator: Fundacja Unia Bracka wspólnie z Urzędem Miasta Mysłowice); 
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· realizacja „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Mysłowicach na lata 

2016-2020”, w tym: 

- zajęcia profilaktyczne w szkołach (przeciw czerniakowi); 

- akcja społeczna pn.: Zostań bohaterem – podziel się życiem (pełnoletni mieszkańcy 

Mysłowic oddają krew, rejestrują się jako potencjalni dawcy szpiku); 

- realizacja zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci 

realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2019/2020, dla 

uczniów klasy III Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Gustawa Morcinka (3 580 zł 

dofinansowania ze środków WFOSiGW); 

· ogłoszenie konkursu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na rok 2019 dla realizatorów 

projektów o tematyce zdrowotnej; 

· podejmowanie stosownych uchwał, w tym w sprawie: 

- podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

- zatwierdzenia „Programu naprawczego SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia 

w Mysłowicach na lata 2019-2021”.  

4.3.3 Oświata i wychowanie 

W zakresie oświaty i wychowania w 2019 r. obowiązywał jeden dokument pn.: Strategia 

oświatowa Miasta Mysłowice na lata 2015 - 2020, uchwalona w 2015 r. Jej nadrzędnym 

przesłaniem jest stosowane zasad jakości w systemie edukacji wobec zjawiska konkurencji i 

woli przetrwania placówek oświatowych. Dokument wyznacza 5 priorytetów w zakresie 

edukacji, wraz z przypisanymi 16 celami strategicznymi oraz 29 zadań dla ich realizacji, tj.: 

1) zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i wychowania (w tym 6 celów strategicznych, 

13 zadań);  

2) wyrównywanie szans edukacyjnych (w tym 3 cele strategiczne, 6 zadań); 

3) reorganizacja sieci i modernizacja bazy mysłowickich placówek oświatowych (w tym 2 

cele strategiczne, 3 zadania); 

4) racjonalizacja wydatków na zadania oświatowe (w tym 2 cele strategiczne, 5 zadań); 

5) poprawa jakości zarządzania oświatą (w tym 2 cele strategiczne, 2 zadania); 

W zakresie oświaty i wychowania w 2019 r. podjęto m.in. takie inwestycje i inicjatywy jak: 

· przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę 

Przedszkola nr 9; 

· adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 na potrzeby Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 3; 

· dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Piastów Śląskich 8 na 

potrzeby Przedszkola nr 15; 
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· roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola nr 10; 

· wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku SP nr 9; 

· przekształcenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego; 

· prowadzenie przez 17 szkół współpracy z przedsiębiorcami; 

· przekształcenie szkół średnich trzyletnich w czteroletnie (tj.: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, trzyletniego w 

czteroletnie: II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich i Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych, a także czteroletniego w pięcioletnie Technikum nr 3 

im. Kardynała Augusta Hlonda (wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego); 

· podejmowanie stosownych uchwał, w tym w sprawie:  

- planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 

września 2019 r.; 

- projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Miasto  Mysłowice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 r.; 

- projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 r.; 

- określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których 

Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym; 

- ustalania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela; 

- przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy. 

W latach 2016 - 2018 rosła liczba uczniów szkół podstawowych, przy równoczesnym spadku 

liczby młodzieży uczęszczającej do gimnazjów. Miało to związek z reformą oświaty, powrotem 

do 8 klasowej szkoły podstawowej oraz wygaszaniem gimnazjum. Tendencja malejąca 

dotyczyła także młodzieży kształcącej się w zasadniczych szkołach zawodowych, za wyjątkiem 

tych przyspasabiających do pracy zawodowej. Liczba młodzieży licealnej utrzymuje się na 

podobnym poziomie.  
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Największy wymiar etatowy dotyczy nauczycieli uczących w szkołach podstawowych i wynosi 

przeszło 421 etatów. Odpowiednio w liceach i gimnazjach liczba etatów w 2018 r. oscylowała 

wokół 50 (Tab. 32).  

Tab. 32 Liczba uczniów oraz etatów nauczycielskich w poszczególnych typach szkół w Mysłowicach w latach 

2016 - 2018 

Typ szkoły 
Uczniowie 

Nauczyciele pełnozatrudnieni  

i niepełnozatrudnieni  

w przeliczeniu na etaty 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez 
specjalnych 

4 203 4 864 5 521 304,79 376,48 421,55 

szkoły podstawowe specjalne dla dzieci  
i młodzieży 

53 66 79 19,71 23,85 26,42 

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 1 861 1 216 594 169,19 103,08 49,11 

gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne 22 17 10 10,2 8,22 5,38 

zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży bez 
specjalnych 

181 91 35 15,56 0,00 2,72 

zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży 
specjalne 

35 19 9 8,10 5,78 2,04 

szkoły specjalne przysposabiające do pracy 
zawodowej 

12 16 17 4,34 4,45 5,73 

licea ogólnokształcące 688 628 633 50,99 48,41 50,75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl  

Pod względem współczynnika skolaryzacji w szkołach podstawowych i gimnazjach na 

przestrzeni 3 lat (2016 - 2018) zauważalny jest jego stopniowy spadek (Tab. 33). W przypadku 

gimnazjum może wiązać się z procesem ich wygaszania. W przypadku szkół podstawowych 

część dzieci i młodzieży prawdopodobnie kształci się w innych miastach, głównie w Katowicach 

w których wskaźnik skolaryzacji wynosi ponad 100%. 

Tab. 33 Współczynnik skolaryzacji w Mysłowicach 

współczynnik skolaryzacji brutto [%] współczynnik skolaryzacji netto13 [%] 

szkoły podstawowe gimnazja szkoły podstawowe gimnazja 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

93,21 91,65 90,63 95,92 95,58 92,78 89,95 89,94 89,22 91,29 88,06 81,57 

źródło: dane GUS 

4.3.4 Kultura i sport 

W zakresie rozwoju kultury i sportu w 2019 r. obowiązywały dwa dokumenty strategiczne: 

· Strategia rozwoju kultury w mieście Mysłowice na lata 2017-2022 (2017); 

· Strategia rozwoju sportu w mieście Mysłowice na lata 2017-2022 (2017). 

 

 

13 Współczynnik skolaryzacji netto: to relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku 

szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako 

odpowiadająca temu poziomowi nauczania. 
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Wiodącymi podmiotami realizującymi zadania własne gminy z zakresu kultury są: Miejski 

Ośrodek Kultury (MOK; 7 oddziałów), Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami (Filia Wesoła 

i 7 filii bibliotecznych), Muzeum Miasta Mysłowice, Młodzieżowy Dom Kultury.  

W dziedzinie kultury w 2019 r. realizowane były m.in. następujące inicjatywy i inwestycje: 

· zachowanie zabytków, poszanowanie tradycji i wartości kulturowych miasta: 

- organizacja 4 imprez plenerowych (w tym: dot. 23 Batalionu i 3 dot. 100-nej rocznicy 

Powstań Śląskich); 

- głosowanie na 4 koncepcje pomnika powstańców śląskich: w związku z planowaną 

budową nowego pomnika przy byłej kopalni Mysłowice; 

- prowadzenie remontów miejsc pamięci narodowej: 

ü remont pomnika Brzezinka Centrum, remont pomnika ku czci poległych podczas 

Powstań Śląskich I i II wojny światowej przy rynku Kosztowskim,  

ü remont i zmiana lokalizacji pomnika znajdującego się przy ul. Stadionowej 2),  

ü zabezpieczenie i remont muru Cmentarza Żydowskiego utrzymanie grobownictwa 

wojennego, obchody 100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego; 

· promocja regionalnych i lokalnych tradycji: 

- organizacja:  

ü 8 muzealnych czwartków, 

ü 2 konkursów wiedzy nt. Powstań Śląskich, 

ü 1 spotkania i wystawy w II LO nt. Powstań Śląskich, 

ü 1 wystawy obrazów mysłowickiego artysty malarza (B. Wioski), 

- realizacja zajęć edukacyjnych związanych z regionem i XXII edycji konkursu 

recytatorskiego w gwarze śląskiej „Śląska Ojczyzna Polszczyzna”, 

- 282 imprez i konkursów promujących lokalne tradycje i wartości kulturowe w 

placówkach edukacyjnych; 

· działalność inwestycyjna: 

- pozyskanie środków (w wys. 150 tys. zł) z Narodowego Centrum Kultury dla 

Mysłowickiego Ośrodka Kultury na utworzenie Kultowego Kinoteatru Znicz, na projekt 

przeobrażenia filii w Brzezince (na ponad 500 złożonych wniosków zaledwie 62 zyskało 

aprobatę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, placówka otrzymała też 

największe dofinansowanie w województwie); 

- modernizacja siedzib i filii MOK: w dzielnicach: Morgi, Brzezinka; 

- adaptacja pomieszczeń w Szkoły Podstawowej nr 15 na potrzeby stworzenia nowej 

placówki MOK w dzielnicy Wesoła; 
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- organizowanie, inicjowanie, patronowanie wydarzeniom i imprezom budującym więzi 

społeczności lokalnej  np.: spotkania z mysłowicką poezją pn. Poezja nie mówi jedynie 

słowami, poezja mówi również sercem; 

- jasełka i życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowane przez uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 15; 

- mecz przyjaźni podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zebrano ponad 

88 tys. zł); 

- coroczna kilkudniowa akcja czytelnicza z okazji Walentynek pn. Randka w ciemno z 

książką; 

- powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej YOU CAN SING: po raz kolejny, w Szkole 

Podstawowej nr 1; 

- konkurs plastyczny Podróż do krainy Smerfów - wioska Smerfów w Bibliotece Głównej; 

- udział w projekcie wyszehradzkim Music in Education 4X4 Festival: wyjazd uczniów 

Ognisk Edukacyjno-Muzycznych „Amadeusz” na koncerty na Węgrzech i Słowacji; 

- udział w międzynarodowej wymianie kartek świątecznych: projekt eTwinning: 

The Most Wonderful Christmas Cards Exchange - z udziałem Przedszkola nr 10; 

- różne wydarzenia okolicznościowe i rozrywkowe (np. Święto Pieczonego Kartofla; Noc 

Gier Planszowych; konkurs Najlepszy Żur Śląski, Mysłowicki AlterFest; Akcja Niech Żyje 

Rynek, Mysłowickie Lato Baletowe, i wile innych); 

· podjęcie uchwały w sprawie ustalenia roku 2019 na terenie Miasta Mysłowice Rokiem 

Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego (Uchwała nr V/48/19) i jej realizacja (m.in. poprzez 

wydarzenia kulturalne i sportowe). 

Wiodącym podmiotem realizującym zadania własne gminy z zakresu sportu i rekreacji 

fizycznej, jako jednostka budżetowa, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSIR). Zarządza 

8 obiektami. Wśród nich znajdują się m.in. Hala Widowiskowo-Sportowa, Park Słupna, 

Kompleks Sportowy Promenada, sale sportowe: ul. Piastów Śląskich, ul. Jasińskiego, ul. 

Powstańców. MOSIR jest organizatorem wydarzeń, zawodów, specjalistycznych treningów lub 

udostępnia swoje obiekty. 

W dziedzinie sportu i rekreacji w 2019 r. realizowane były w Mysłowicach m.in. takie inicjatywy 

i inwestycje: 

· organizacja wydarzeń rekreacyjnych i zawodów sportowych, w tym np.: 

- Maraton Taneczny – Zumba – Salsation – Mash it up Fitness IV Charytatywny Turniej 

Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Mysłowic; 

- Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie (kat. U 15); 
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- sportowe gale (np.: gala sportu, gala DSF 21 pn. Śląskie Tąpnięcie II, Silesian MMA 

Challenge 2); 

- Zawody Deichmann Minimistrzostwa w Piłce Nożnej; 

- XVII Memoriał im. Stanisława Padlewskiego w Piłce Siatkowej Młodziczek i Kadetek; 

- Superpuchar Polski w Futsalu; 

- XVII Edycja Młodzieżowych Biegów Przełajowych (3 wiosenne biegi; ponad 200 

uczestników); 

- I Mistrzostwa Mysłowic w Wodnej Piłce Nożnej; 

- Miejskie zawody w siatkówce plażowej szkół ponadpodstawowych Mysłowic 2019; 

- 27 Memoriał Jerzego Chromika w ramach obchodów 100-lecia wybuchu I Powstania 

Śląskiego; 

- Night Skating połączony z obchodami 100 rocznicy wybuchu Powstań Śląskich; 

- VII Świętojański Bieg oraz Marsz Nordic Walking; 

- X Edycja cyklu Plaża Open; 

· organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (w tym: Sportowa Feriada z MOSiRem, 

Akcja lato z MOSIR’em  - spływ kajakowy Liswartą) 

· przyznanie dotacji przez Urząd Miasta dla klubów i stowarzyszeń sportowych działających 

na terenie miasta (w wys. 850 tys. zł) dla 17 klubów i organizacji działających w ramach 

określonych dyscyplin sportowych jak: piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka, tenis 

stołowy, sport motorowy, sztuki walki (w tym: Uczniowskiego Klubu Sportowego JUDO 

Mysłowice, Klubu Sportowego Mysław); 

· zabezpieczenie w budżecie miasta dodatkowych środków na promocję miasta związaną z 

działalnością mysłowickich sportowców oraz udział w takich przedsięwzięciach jak: 

- imprezy sportowe organizowane przez Mysłowicki Klub Biegacza No. I (biegowe 

pożegnanie starego roku wraz ze wsparciem Hospicjum Cordis); 

- współudział Mysłowic w biegu Silesia Marathon; 

· prowadzenie treningów: 

- z piłką w ramach akcji „szyjemy sport na miarę” z gwiazdami koszykówki, siatkówki, 

piłki ręcznej); 

- hokeja: ze słynnymi sportowcami na lodowisku w Parku Słupna; 

- rugby dla dzieci na terenie Kompleksu Sportowego Wesoła przy ul. Sportowej 2; 
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· Organizacja lub udostępnienie obiektów MOSIR dla wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych 

lub prozdrowotnych, w tym np.: 

- Jarmark Wielkanocny (dla pozyskania środków na organizację Śniadania 

Wielkanocnego oraz pomoc osobom samotnym i potrzebującym zgodnie ze Statutem 

Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”); 

- wykłady prozdrowotne (np. Żywienie i suplementacja w sporcie i życiu codziennym”); 

- występy kabaretowe i pokazy filmowe (np. Kabaret Młodych Panów, filmowe 

leżakowanie); 

- FIT Poranki – Śniadanie + Fitness na trawie;  

- Walentynkowe zabawy na lodzie; 

- pokazy ratownictwa lodowego w Parku Słupna; 

- „Ice Party – w stylu PRL”; 

· Rozbudowa piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Jodłowej. 

4.3.5 Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi realizowania była i jest w oparciu o 

corocznie opracowywany dokument pn.: Roczny program współpracy miasta Mysłowice z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Cele programu (główny i szczegółowe) są spójne ze Strategią rozwiązywania 

problemów społecznych w Mysłowicach do 2020 r. Współpraca ta bazuje na ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest ona jedną z form 

kształtowania idei samorządności, opartej na zasadzie partnerstwa, pomocniczości, 

odpowiedzialności i jawności działania. Jest też istotnym elementem aktywizującym i łączącym 

społeczność lokalną przez zapewnienie partycypacji społecznej w planowaniu i realizacji 

działań podejmowanych w ramach strategii rozwoju miasta. W 2019 r. wysokość środków 

przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi wynosiła niemal 4 mln zł14. W 

tym zakresie realizowano takie inicjatywy jak: 

· działalność rad przedstawicieli grup społecznych, tj.: 

- Mysłowicka Rada Seniorów, licząca 23 członków, wybieranych co 4 lata. Członkowie 

Rady pełnią swoje funkcje społecznie; ostanie wybory odbyły się w 2019 r.; 

 

 

14 Na podstawie Rocznego programu współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowych 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019: formalnie przyznawana 

kwota może być zmieniona (w przypadku zmiany, przez Radę Miasta Mysłowice, kwoty budżetu w uchwale 
budżetowej, stwierdzenia, że zadania można realizować mniejszym kosztem lub konieczności zmniejszenia 

budżetu miasta w zakresie realizacji zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu przyjęcia 
niniejszego Programu) 
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- Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice, licząca do 23 członków, wybierana co 2 lata; 

najbliższe wybory planowane są na 2020 r.; 

· przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw 

Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18 d w Mysłowicach, na działkach 522/54, 502/53; 

· organizacja następujących wydarzeń: 

- Dni Mysłowic 2019; 4 dni zabawy z muzyką, imprezami sportowymi i innymi atrakcjami 

rekreacyjno-rozrywkowymi; 

- Święto Plonów 2019 (wrzesień): Święto Plonów w dzielnicy Kosztowy; 

- Dzień Dziecka i Dzień Organizacji Pozarządowych w Parku Słupna; 

- Jarmark Świąteczny i Mikołajki 2019 na mysłowickim Rynku; 

- III Mysłowickie Forum Organizacji Pozarządowych;  

· organizacja konkursów na zadania publiczne adresowane do organizacji pozarządowych w 

różnych dziedzinach: 

- konkurs plastyczny i poetycki pod hasłem Mysłowice moich marzeń adresowany do 

przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (konkurs z okazji zbliżającego się Dnia 

Dziecka i uczczenia 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, przy współpracy 

Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice i Muzeum Miasta Mysłowice); 

- konkurs - reportaż z Powstania Śląskiego Zostań Prezydentem Mysłowic;, organizowany 

przy współpracy Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice i Muzeum Miasta Mysłowice; 

- konkurs plastyczny Powstania Śląskie Oczyma Dzieci, organizowany w Filii nr 2 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej; 

· realizacja projektu Eko Śniadanie na Polanie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nasze 

Mysłowice (współorganizator: Urząd Miasta Mysłowice i Zakład Oczyszczania Miasta 

Mysłowice), propagującego zachowania proekologiczne i zdrowy tryb życia wśród 

mieszkańców; 

· przeprowadzenie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Mysłowicach; 

· flagowanie miasta (z okazji świąt państwowych oraz uroczystości miejskich); 

· rozpoczęcie procesu likwidacji Stowarzyszenia TKKF TYTAN; 

· konkursy na realizację zadań publicznych w takich obszarach tematycznych jak: 

- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: 

ü Integracja rodzin z terenu Mysłowic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży: Fundacja 2 x kochaj; adresaci: dzieci i młodzież (oraz ich rodzice) z rodzin 
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dysfunkcyjnych zagrożeni niedostosowaniem społecznym i/lub marginalizacją; 

lipiec – wrzesień (19 205 zł, w tym dotacja w wys. 7 705 zł); 

ü Uczczenie Pamięci Narodowej: 1. 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej w 

Gdańsku i nie tylko… 2. 100-lecie rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego w 

Mysłowicach: Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych „Aktywni 

Razem”; czerwiec – wrzesień (27 000 zł, w tym dotacja w wys. 2 000 zł); 

ü Wigilia dla osób samotnych: Związek Górnośląski „Koło Brzezinka”, grudzień (4 425 

zł, w tym dotacja w wys. 3 300 zł); 

ü Miejska Inauguracja Roku Sportowego 20019/2020: Klub Olimpijczyka przy Szkole 

Sportowej w Mysłowicach, sierpień-wrzesień (3600 zł, w tym dotacja wys. 3100 zł); 

- pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: 

ü integracja rodziny: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny 

Mysłowicach (sierpień – listopad; 11 592 zł, w tym dotacja w wys. 10 000 zł); 

ü organizacja dni osób z dysfunkcją wzroku, w tym spotkania integracyjne i 

edukacyjne: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (październik – grudzień, 

5 700 zł, w tym dotacja w wys. 5 000 zł); 

- świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej: 

ü powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście 

Mysłowice: Fundacja TOGATUS PRO BONO OLSZTYN (kwota dotacji: 63 030,00 zł). 

4.3.6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. obowiązywał 

jeden dokument pn.: Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w mieście Mysłowice na lata 2018 - 2021, uchwalony w 

2018r. (uchwała Nr XLVII/748/18 Rady Miasta Mysłowice z 22 lutego 2018 r.). 

W mieście funkcjonuje Państwowa Straż Pożarna oraz 3 oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej 

(w dzielnicach: Janów, Kosztowy, Dziećkowice). W zakresie bezpieczeństwa i porządku na 

terenie danej dzielnicy, współdziałanie ze Strażą Pożarną, Strażą Miejską i Policją jest 

zadaniem Rady Dzielnicy. 

W 2019 r. podejmowane m.in. takie inwestycje i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa 

publicznego i porządku jak: 

· zakup samochodu lekkiego oraz technicznego z modułem do realizacji działań 

poszukiwawczo-ratowniczych (część I: lekki samochód ratowniczy, część II: quad wraz z 

przyczepka i modułem ratowniczym); 

· przeglądy ustawowe obiektów; 
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· zakup pojemników na piasek do akcji zima; 

· utrzymanie szaletów miejskich – Mysłowice ul. Oświęcimska; 

· zakup koszy ulicznych dla Rady Dzielnicy Larysz–Hajdowizna – środki z rezerwy celowej na 

zadania wskazane przez Rady Dzielnic – Rada Dzielnicy Larysz–Hajdowizna; 

· organizacja przedstawień i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz 

edukacyjnych zajęć prozdrowotnych; 

· finansowanie 5 dodatkowych etatów dzielnicowych; 

· przekazanie środków na dodatkowe służby i nagrody dla policjantów; 

· sfinansowanie patroli kadetów Szkoły Policji w Katowicach; 

· doposażenie i szkolenie jednostek OSP z terenu miasta; 

· zapewnienie opieki zwierzętom wolno żyjącym (dzikim); 

· zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt; 

· przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie miasta; 

· przeprowadzenie jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem 

„Fatamorgana 2019” na temat „Organizacja zaopatrzenia mieszkańców miasta w wodę w 

warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa czasu kryzysu”; 

· usuwanie pojazdów z dróg (w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym): 

część I: ocena techniczna oraz oszacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi, w 

stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu / przeszły na własność gminy 

z mocy ustawy, część II: usuwanie pojazdów z dróg - usuwanie pojazdów z dróg na 

podstawie dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot, część III: usuwanie pojazdów z 

dróg - prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów. 

4.3.7 Gospodarka przestrzenna 

Gospodarka przestrzenna wyraża się poprzez dwa elementy: 

· dokumenty planistyczne określające dopuszczalne kierunki zagospodarowania terenu, 

zasady kształtowania zabudowy i ograniczenia w tym zakresie; 

· działania inwestycyjne związane z użytkowaniem przestrzeni, w tym kształtowaniem ładu 

przestrzennego i jakością przestrzeni publicznej, a także podejmowaniem działań 

społecznych i gospodarczych, aktywizujących daną przestrzeń.  

Mimo, że art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, określający obligatoryjny zakres Raportu, 

nie wymienia wprost lokalnych dokumentów planistycznych, to jednak należy się do nich 

odnieść, gdyż mają one istotny wpływ na kreowanie polityki przestrzennej oraz kreowanie 

ładu przestrzennego w gminie. Lokalne dokumenty planistyczne to: studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzane dla całej gminy (podstawowe 
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narzędzie kreowania polityki przestrzennej i wyznaczania lokalnych zasad zagospodarowania 

terenu gminy) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzane zwykle 

dla wybranych fragmentów gminy (będące aktami prawa miejscowego). Z przeglądu 

informacji na ten temat wynika, iż w mieście: 

· od 2008 r. obowiązuje Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Mysłowice – załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/656/08 Rady Miasta 

Mysłowice z dnia 30 października 2008 r.; 

· w 2019 r. nie podjęto żadnych uchwał dotyczących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (aktów prawa miejscowego); 

· w 2019 r. realizowany był projekt grantowy pn. „Wspólna przestrzeń - partycypacyjne 

planowanie przestrzenne w gminach”, służący zwiększeniu udziału mieszkańców w 

procesie planowania przestrzennego (polegający m.in. na realizacji przez planistyczne 

służby miejskie dodatkowych działań adresowanych do mieszkańców, a nie tylko 

wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach 

odrębnych); w ramach tego projektu w 2019 r. przeprowadzono m.in.: 

- konsultacje społeczne wraz z warsztatami z mieszkańcami miasta (w okresie od 

6 września do 30 listopada), dotyczące pozyskania wniosków do projektu zmiany 

Studium (na mocy rozporządzenia nr 388/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 

5 września); 

- wdrożenie nowej strony internetowej, poświęconej wszystkim kwestiom związanym z 

planowaniem przestrzennym miasta (www.planowanie.myslowice.pl); 

· w 2019 r. rozpoczęto procedurę opracowania studium, gdzie skorzystano z grantu na 

ww. poszerzone konsultacje; stanowiło to kontynuację uchwały podjętej w 2014 r. o 

przystąpieniu do zmiany studium; w ramach prac przygotowawczych i analitycznych w 

2015 r. wykonano m.in.: studium komunikacyjne, prognozę demograficzną, 

Opracowanie ekofizjograficzne; 

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta dostępny jest rejestr 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice.  Jest on na 

bieżąco aktualizowany zawierający wykaz planów obwiązujących, nieobowiązujących i w 

trakcie opracowania (adres: http://www.bip.myslowice.pl/data/other/rejestr_lipiec_2019.pdf).  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gmina 

powinna sporządzać raz na kadencję analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych. W mieście Mysłowice ostatnia taka 

analiza została wykona w 2015 r. pn. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

miasta Mysłowice za lata 2011–2014 wraz z harmonogramem sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2015 – 2018. 

Dokumentem integralnie związanym z przestrzenią, choć odnoszącym się do różnych 

obszarów funkcjonowania miasta jest Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Mysłowice na 
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lata 2016-2020+, opracowany w 2016 r. i zaktualizowany w 2017 r. (podstawą jego 

sporządzenia jest ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji). Ma on charakter 

przekrojowy, gdyż zawiera pogłębioną wieloelementową analizę z naciskiem na zjawiska 

kryzysowe w sferze społecznej, identyfikuje miejsca, obszary i obiekty wymagające interwencji 

w zakresie środowiskowym, przestrzennym, społecznym i infrastrukturalnym; celem głównym 

programu jest aktywizacja mieszkańców na rzecz wyeliminowania negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych oraz rewaloryzacja, zwiększenie aktywności gospodarczej i nadanie 

nowych funkcji zdegradowanym terenom. Dokument ten został sporządzony na podstawie 

przepisów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast po 2023 r. obowiązywać 

będą dokumenty sporządzane na podstawie ustawy o rewitalizacji, czyli tzw. gminne programy 

rewitalizacji (GPR’y). 

W zakresie inwestycji na rzecz poprawy przestrzeni publicznej oraz kreowania terenów 

rekreacyjnych podejmowane były m.in. takie inwestycje jak: 

· realizacja programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019; 

· opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod miasteczko rowerowe lub rolowisko 

- dzielnica Krasowy; 

· zakup i montaż:  

- stołu do ping-ponga na placu zabaw przy ul. Konopnickiej,  

- urządzeń małej architektury: 

ü na osiedlu Sigma i Józefka;  

ü na placu zabaw w Morgach;  

ü przy ul. Kosztowskiej; 

ü przy ul. Białobrzeskiej (wraz z utwardzeniem terenu), działka nr 126/11; 

- urządzeń zabawowych na placu zabaw w:  

ü dzielnicy Ławki; 

ü przy ul. Jodłowej;  

ü na terenie Szkoły Podstawowej nr 7; 

ü na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w dzielnicy Larysz–Hajdowizna; 

ü przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krasowach; 

ü przy ulicy Fików; 

· modernizacja: 

- oświetlenia na płycie Rynku w Mysłowicach (Rada Dzielnicy Stare Miasto); 

- parkingu i chodnika przy ul. Szabelnianej-Hubertus; 
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- oświetlenia na obiekcie Fala-Słupna; 

- Parku Słupna wraz z doposażeniem; 

· podjęcie uchwał w ramach rozwoju funkcji rekreacyjnej w mieście w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (w tym przy ul. 

Stadionowej). 

4.3.8 Gospodarka komunalna 

Gospodarowanie mieniem komunalnym stanowi jedno z zadań prezydenta miasta, zgodnie z 

art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Mienie komunalne jest 

szerszym pojęciem niż mienie gminy. Oznacza „własność i inne prawa majątkowe należące do 

poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym 

przedsiębiorstw” (np. spółek komunalnych) - art. 43 cyt. ustawy. Podstawowym składnikiem 

mienia komunalnego są nieruchomości stanowiące własność gminy, jak i inne prawa 

majątkowe (np. użytkowanie wieczyste). 

Gmina zobowiązana jest co roku do 31 marca do przedstawiania informacji o stanie mienia 

jednostki samorządu terytorialnego, co wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 303 z późn. zm.). 

Z dokumentu pt. Informacja o stanie mienia gminy Mysłowice według stanu na dzień 

31 grudnia 2019 roku wynika, że gmina była właścicielem lub współwłaścicielem 

nieruchomości o łącznej powierzchni 847,7319 ha, z czego: 

· 15% (127,0000 ha) było obciążone prawem użytkowania wieczystego; 

· 8,6% (72,5858 ha) pozostawały w trwałym zarządzie; 

· 7,6% (64,6266 ha) pozostawały przedmiotem obowiązujących umów dzierżaw; 

· 0,3% (0,2885 ha) pozostawał w użyczeniu; 

· 0,17% (1,4550 ha) było w użytkowaniu wieczystym jako własność Skarbu Państwa; 

Z porównania pomiędzy latami 2019 i 2018 wynika, iż: 

· wartość gruntu (brutto) wzrosła o 51 430,62 zł;  

· wartość budynków i lokali zmalała o 100 774,42 zł. 

Do ważniejszych działań w gospodarowaniu mieniem gminy w 2019 r. zaliczyć można: 

· w ramach obrotu gruntami: zakup gruntu (działka 4857/444 o pow. 675 m2), bezpłatnie 

przekazanie w formie trwałego zarządu do MOSiR-u, przekazanie osobom prywatnym 

poprzez zasiedzenie. 

· w ramach obrotu budynkami i lokalami: sprzedaż budynku przy ul. Franciszka Kościelniaka, 

nieodpłatnie przekazanie budynków do jednostek organizacyjnych gminy, tj. do: MZGK, 



 
Raport o stanie miasta Mysłowice za 2019 r. 

 

62 

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Przedszkola nr 16, Przedszkola nr 15, Szkoły 

Podstawowej nr 10, CKZiU. 

Szczegółowy podział mienia wg wartości nieruchomości w 2019 r. i 2018 r. przedstawia 

poniższa tabela (Tab. 34). 

Tab. 34 Wartość nieruchomości z podziałem na grupy w 2018 r. wg Klasyfikacji Środków Trwałych 

Stan mienia: 2018 r. i 2019 r. (brutto) 

 Stan na 

31.12.2018 r. 

Stan na 

31.12.2019 r. 

zmiana 

wartości 

Grunty, w tym: 51 332 409,64 51 383 840,26 51 430,62 

-  Rolne 12 533 740,44  13 153 792,91 620 052,47 

-  Leśne 4 900 540,70 6 423 954,60 1 523 413,90 

-  Zabudowane i zurbanizowane 17 241 808,09 14 583 866,04 - 2 657 942,05 

-  Komunikacyjne 16 481 781,41 17 036 240,81 554 459,40 

-  Użytki ekologiczne - - - 

-  Grunty pod wodami 512,00 512,00 - 

-  Tereny różne 174 027,00 184 473,90 11 446,90 

Budynki i lokale (wartość brutto), w tym: 74 506 526,10 74 405 751,68 - 100 774,42 

-  Budynki niemieszkalne 31 138 565,68 31 389 924,14 251 358,46 

-  Budynki mieszkalne 42 635 573,45 42 278940,57 356 632,88 

-  Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytk., 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

mieszk. 

732 386,97 736 886,97 4 500,00 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 215 723 683,10 221 644 694,50 5 921 011,40 

Urządzenia techniczne i maszyny 6 149 821,08 5 805 885,46 - 343 935,62 

Środki transportu  1 176 400,90 1 045 460,40 - 130 940,50 

Inne środki trwałe 552 419,64 470 165,40 - 82 254,24 

Środki trwałe razem: 349 441 260,46 354 755 797,70 5 314 537,24 

Źródło: Informacja o stanie mienia gminy Mysłowice według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 

Do zadań związanych z gospodarką komunalną zalicza się także takie zadanie jak zakładanie i 

utrzymanie cmentarzy. W tym zakresie w 2019 r. w Mysłowicach w ramach budowy cmentarza 

zostały przekazanie środki na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji), w wys. 

4 920,0 zł15. 

4.3.9 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym miasta, w tym zasobem terenów gminnych 

pod budownictwo mieszkaniowe 

W zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta w Mysłowicach obowiązuje 

dokument pn. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 

Mysłowice na lata 2017 – 2021, przyjęty w 2016 r. i zmieniony w 2019 r. Określa on kierunki 

działania miasta w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zawiera plany i 

prognozy w tym zakresie, a także wskazuje podmiot odpowiedzialny za zarządzanie zasobem 

mieszkaniowym. Jest to Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej (MZGK), będący 

samorządowym zakładem budżetowym. Do jego zadań własnych należy m.in.: 

 

 

15 Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice według stanu na dzień 31.12.2019 r. 
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a) administrowanie zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi; 

b) reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych; 

c) administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi od innych administratorów; 

d) prowadzenie inwestycji i remontów w mieszkaniowym zasobie miasta i lokalach 

użytkowych; 

e) administrowanie lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi wynajętymi od innych osób. 

W 2018 r. nastąpiła zmiana statutu MZGK, a w 2019 r. przyjęto nowy Regulamin Organizacyjny 

MZGK (stanowiący Załącznik do zarządzenia nr 38/2019 Dyrektora Miejskiego Zarządu 

Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z dnia 5 grudnia 2019 r.). W ramach realizacji zadań 

statutowych i wdrażania ww. Wieloletniego programu (...) na bieżąco realizowane były m.in. 

takie aktywności jak: 

· reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych; 

· poprawa zarządzania zasobem mieszkaniowym. 

W zakresie zaspokajania potrzeb socjalnych i mieszkaniowych mieszkańców w 2019 r.: 

· prowadzony był odzysk i remonty mieszkań znajdujących się w zasobie mieszkaniowym 

miasta dla zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości lokali socjalnych; 

· udzielono wsparcie dla Centrum Usług Społecznych w budynku przy Pl. Wolności 7; 

· realizowano restrukturyzację komunalnego zasobu mieszkaniowego. 

4.3.10 Komunikacja i transport 

Kompetencje gminy (w tym miasta na prawach powiatu) w zakresie komunikacji i transportu 

odnoszą się przede wszystkim do następujących elementów: 

· układ drogowy: drogi gminne, powiatowe a także wojewódzkie i krajowe (gdzie zarząd 

sprawuje prezydent miasta16); 

· komunikacja rowerowa; 

· zbiorowy transport publiczny; 

· stawki podatku od środków transportowych. 

Podstawowy układ drogowy Mysłowic tworzą (Rys. 15): 

· Autostrada A4 (z kierunku północno-zachodniego na południowo-wschodni); 

· Droga ekspresowa S1 (z kierunku północno-wschodniego na południowo-zachodni). 

· Droga krajowa DK 79 (z kierunku północno-zachodniego na południowo-wschodni); 

 

 

16 Na terenach poza miastami na prawach powiatu zarząd nad drogami krajowymi i wojewódzkimi sprawuje 
odpowiednio: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich 
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Rys. 15 Podstawowy układ drogowy Mysłowic  

Źródło: https://www.google.pl/maps/place/Mys%C5%82owice/@50.2100737,19.0835911,12z  

Ponadto przez obszar miasta przebiega jedna droga wojewódzka DW 934, łącząca Mysłowice 

z Imielinem i Bieruniem. Ma ona układ północ-południe i w przeciwieństwie do dróg 

tranzytowych stanowi ważny element lokalnego systemu komunikacyjnego.  

W zakresie istniejącego układu drogowego: autostrada A4 i drogi ekspresowe zapewniają 

przede wszystkim powiązania z otoczeniem w skali metropolitalnej, regionalnej i krajowej. Ich 

uzupełnieniem jest układ dróg powiatowych i gminnych (Tab. 35).  

Jak wynika z porównania danych z lat 2016 – 2018 wskaźniki długości dróg powiatowych i 

gminnych w Mysłowicach nie zmieniły się. Miasto posiada szczególnie wysoki wskaźnik 

gęstości dróg o twardej nawierzchni 

Tab. 35 Wskaźniki dotyczące  dróg powiatowych i gminnych w Mysłowicach w latach 2016 - 2018 

drogi gminne i powiatowe  

o twardej nawierzchni 

drogi gminne i powiatowe  

o gruntowej nawierzchni 

w km  

na 100 km2 

w km na  

10 tys. ludności 

w km  

na 100 km2 

w km na  

10 tys. ludności 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

270,5 271,0 271,0 23,8 23,8 23,8 20,4 20,0 20,0 1,8 1,8 1,8 

Źródło: dane GUS 

W zakresie układów drogowych: 

· miasto uzyskano z Funduszu otrzymało z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 13 mln zł; 

w planach i projektach inwestycyjnych miasta pozostają takie ważniejsze elementy układu 

drogowego jak: 

- Drogowa Trasa Średnicowa Wschód (DTŚ Wschód): newralgiczna inwestycja w skali 

ponadlokalnej; ma być przedłużeniem obecnej DTS, przebiegając od Katowic, przez 

Mysłowice, do granicy Jaworzna i węzła Jęzor (przy Centrum Handlowym Fashion 
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House) oraz do Sosnowca - przez Niwkę do węzła Bór na trasie S1; przygotowania do 

realizacji tego projektu trwają od lat, we współpracy z Jaworznem i Sosnowcem; miasto 

Jaworzno, jako lider tego projektu, opracowało koncepcję i dokumentację inwestycji, 

lecz problematyczne pozostają kwestie finansowe oraz środowiskowe; w 2019 r. na 

budowę DTŚ poniesiono koszty w wysokości 882 746,40 zł; 

- wprowadzenie drogi ekspresowej S1 do Węzła Kosztowy II w Mysłowicach i do węzła 

Suchy Potok w Bielsku–Białej wraz z obwodnicą i łącznicą Bierunia oraz połączenie 

obwodnicy z DK 44; wg informacji z GDDKiA: obecny etap prac to faza przetargu na 

zaprojektowanie i budowę (wszystkie odcinki realizowane będę w formule „projektuj i 

buduj”); inwestycja podzielona jest na 4 odcinki realizacyjne, a odcinek I obejmujący 

Mysłowice to: Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła), 

obejmujący następujące elementy: droga ekspresowa długości 12,865 km, obwodnica 

Bierunia dł. 2,1 km, 3 węzły drogowe (Kosztowy II, Lędziny, Bieruń)17; 

W zakresie zbiorowego transportu publicznego: 

· do końca 2018 r. organizacja transportu publicznego w Mysłowicach realizowana była 

przez Komunikacyjny Związek Komunalny (do chwili jego likwidacji); 

· od 2019 r. jest to zadanie Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM); powstał on z 

połączenia dotychczasowych trzech organizatorów, którymi były: Komunikacyjny Związek 

Komunalny GOP, Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach oraz Międzygminny Związek 

Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Tym samym na terenie Mysłowic, jak i 

całej GZM zaczął obowiązywać tzw. wspólny bilet; w tym zakresie przyjęto Uchwałę nr 

LV/831/18 Rady Miasta z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przekazania przez Gminę 

Miasto Mysłowice zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w 

gminnych przewozach pasażerskich; 

· lista przystanków komunikacji publicznej (autobusów) dostępna jest na stronie 

internetowej: https://rj.metropoliaztm.pl/przystanki/myslowice/ 

Odnośnie stawek podatku od środków transportowych z porównania 2018 r. i 2019 r. wynika, 

że ich wysokość nie uległa zmianie (Tab. 36). 

Tab. 36 Zestawienie wysokości stawek podatku od środków transportowych aktualnych w 2019 r. 

Rodzaj pojazdu 2019 r. [zł] 

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:  

- powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 604,00 

- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 834,00 

- 9 t i poniżej 12 t 886,00 

- całkowitej równej lub wyższej niż 12 t  załącznik nr 1 do 

Uchwały nr II/22/18  

 

 

17 https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19987/S-1-na-odcinku-od-w-Kosztowy-II-w-Myslowicach-do-w-Suchy-Potok-

w-Bielsku-Bialej 
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Rodzaj pojazdu 2019 r. [zł] 

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

- od 3,5 t i poniżej 12 t 1 042,00 

- równej lub wyższej niż 12 załącznik nr 2 do 

Uchwały nr II/22/18 

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą: 

 

- od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

269,00 

- równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

załącznik nr 3 do 

Uchwały nr II/22/18 

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:  

- mniejszej niż 22 miejsca 402,00 

- równej lub większej niż 22 miejsca i mniejszej niż 30 miejsc 806,00 

- równej lub większej niż 30 miejsc 1 611,00 

Źródło: uchwała nr II/22/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. 

Inwestycje drogowe należą do działań wieloetapowych i z reguły wieloletnich. Na proces ich 

realizacji składa się m.in. etap projektowania, uzgadniania i wdrażania / budowy. W 2019 r. 

ważniejsze inwestycje transportowe, zainicjowane lub w trakcie realizacji to:18 

· w zakresie układów drogowych: 

- przebudowa: 

ü ul. Kolejowej; 

ü ul. Stefana Okrzei; 

ü ul. Laryskiej – I etap; 

ü ul. 3-go Maja od ul. Laryskiej do ul. Jana Dzierżonia wraz z budową kanalizacji 

deszczowej oraz ul. 3-go Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej; 

- 8remont (naprawa) nawierzchni: 

ü dróg powiatowych i remonty nawierzchni dróg gminnych; 

ü ul. Kolejki Konnej, Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, 

Kosztowskiej, Imielińskiej; 

ü utwardzenie pobocza przy ul. Długiej; 

ü wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich: część I: ul. Moniuszki, część II: 

ul. Kwiatowa część III: ul. Różyckiego, część IV: ul. Korfantego, część V: ul. Stokrotek, 

 

 

18 Na podstawie Informacji o stanie mienia gminy Mysłowice według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 
wykazu zamówień publicznych ze strony BIP; 
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część VI: ul. Podgórska, część VII: ul. Górnicza oraz ul. Obrzeżna Północna i Obrzeżna 

Zachodnia” – remont ul. Obrzeżnej Północnej oraz ul. Obrzeżnej Zachodniej; 

- remonty chodników: 

ü część I: przy ul. W. Skotnica i bloku przy ul. A. Krajowej (środki Rady Dzielnicy 

Szopena-Wielka Skotnica); część II: oznakowanie nowego przejścia dla pieszych na 

ulicy Dzierżonia w rejonie ulicy Asnyka (środki Rady Dzielnicy Wesoła), przy ul. 

Kryształowej (środki Rady Dzielnicy Wesoła); część III: przy ul. K. Wielkiego (środki 

Rady Dzielnicy Bończyk-Tuwima); część IV: przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 

(środki Rady Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok); część V: utwardzenie pobocza przy ul. 

Boliny od mostka do przejścia dla pieszych (środki Rady Dzielnicy Piasek); 

ü likwidacja deformacji chodnika na odcinku od wagi drobnicowej do przejazdu 

kolejowego na ul. Piastów Śląskich; 

- bieżące utrzymanie: 

ü dróg na terenie miasta Mysłowice (część I: 1. Remonty bieżące dróg - powiat. 2. 

Remonty bieżące dróg - gmina. 3. Remonty nawierzchni dróg gminnych; część II: 

1. Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym - drogi gminne, 2. 

Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym - drogi wewnętrzne); 

ü nawierzchni dróg i chodników (część I: Remonty nawierzchni dróg powiatowych. 

Remonty nawierzchni dróg gminnych, część II: Remonty bieżące chodników – 

powiat. Remonty bieżące chodników – gmina); 

- oznakowanie pionowe: 

ü dróg: montaż progów zwalniających wyspowych na ul. Sienkiewicza (środki Rady 

Dzielnicy Larysz–Hajdowizna); 

ü dróg powiatowych i oznakowanie pionowe dróg gminnych; 

- zakup i montaż: 

ü lustra drogowego oraz tablic z nazwami i numerami ulic (środki Rady Dzielnicy 

Larysz–Hajdowizna); 

ü słupków (środki Rady Dzielnicy Larysz–Hajdowizna); 

· w zakresie infrastruktury transportu publicznego: 

- budowa parkingu Bike&Ride wraz z budową dróg (przetarg w trakcie); 

- remonty wiat przystankowych; 

- budowa zatoki autobusowej i przebudowa przejścia podziemnego ul. Krakowska 

(opracowano koncepcję); 
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· w zakresie komunikacji rowerowej:  

- modernizacja i odtworzenie istniejących tras rowerowych, wraz z ich oznakowaniem na 

terenie miasta Mysłowice; 

- spotkanie dotyczące budowy metropolitalnej drogi rowerowej – tzw. Velostrady 

(łączącej 6 miast), rozpoczynającej się w Mysłowicach, w okolicach Trójkąta Trzech 

Cesarzy, a kończącej nad zalewem Pogoria III w Dąbrowie Górniczej; 

- pozyskanie 8 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym dla urzędników gmin 

członkowskich, policji i straży miejskiej w ramach programu „Rowerem lub na kole”, 

realizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. 

4.3.11 Rolnictwo 

W 2018 r. największy udział w użytkowaniu terenu miały lasy oraz tereny zadrzewione, które 

obejmują  32,7% powierzchni miasta i zajmują 2 138 ha. Drugą pod względem wielkości formą 

użytkowania są tereny rolne w tym odłogowane, które stanowiły 22,7% powierzchni miasta 

(tj. 1 483 ha).  Z kolei tereny zabudowy mieszkaniowej stanowiły 14,4%, z czego najwięcej bo 

aż 11,4% przypada za zabudowę jednorodzinną. Udział zabudowy wielorodzinnej to 

odpowiednio 2,7% a zagrodowej 0,3%. Obszary związane z transportem obejmują 9,5% 

powierzchni, z czego na drogi, place i parkingi przypada 7,4%, zaś 2,1% stanowią tereny 

kolejowe. Ważne gospodarczo tereny produkcyjno-usługowe to 3,1%, zaś usługowo-handlowe 

2,5%. Pod usługi publiczne przeznaczonych jest 1% gruntów. Kategoria nieużytków stanowi 

7,2% powierzchni miasta i obejmuje 474 ha19.  

Zasadniczo gleby cechują się przeciętnymi walorami bonitacyjnymi. W większości potencjalne 

grunty rolne nie są uprawiane, co powoduje ich spontaniczne zadrzewienie i zakrzewienie. 

Użytki rolne na terenie miasta podlegają silnej antropopresji, która prowadzi do znaczących 

przekształceń cech fizyko-chemicznych profili glebowych20. 

Ze względu na tajemnicę statystyczną GUS nie podaje liczby zatrudnionych w rolnictwie. Brak 

też na poziomie powiatu danych o strukturze zasiewów i zbiorów. 

Według Spisu Rolnego z 2010 r. w Mysłowicach występowało 597 indywidualnych 

gospodarstw rolnych, z czego działalność rolniczą prowadziło ok. 50%, tj. 293 gospodarstwa 

(Tab. 37). Dominowały gospodarstwa bardzo małe: do 1 ha, które stanowiły prawie 61% 

wszystkich gospodarstw i przeszło 40% gospodarstw prowadzących działalność rolniczą.  

  

 

 

19 Analizy użytkowania terenu, na obszarze  całego miasta oraz w poszczególnych jednostkach strukturalnych i 

referencyjnych, w tym tendencje zmian. Biuro Rozwoju Regionu SP. Z o.o., Katowice, listopad 2019 r.   
20 Na podstawie Opracowania ekofizjograficznego dla miasta Mysłowice, 2015 r. 
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Stwierdza się prawidłowość, że czym większa powierzchnia gospodarstwa rolnego, tym w 

większym stopniu prowadzą one działalność rolniczą. Być może mniejsze gospodarstwa 

stanowią jedynie podstawę do płacenia składek KRUS i mają mały związek z działalnością  

rolniczą. 

Tab. 37 Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych, wg spisu rolnego w 2010 r.  

gospodarstwa indywidualne 

gospodarstwa ogółem gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą 

Ogółem 
do 1 ha 

włącznie 

powyżej 1 
ha razem 

5 ha i 

więcej 
10 ha i 

więcej 
15 ha i 

więcej 
Ogółem 

do 1 ha 

włącznie 

powyżej 1 
ha razem 

5 ha i 

więcej 
10 ha i 

więcej 
15 ha i 

więcej 

597 363 234 53 15 9 293 118 175 50 15 9 

100% 60,8% 39,2% 8,9% 2,5% 1,5% 100% 40,3% 59,7% 17,1% 5,1% 3,1% 

Źródło: dane GUS 

*: W Polsce za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 

przeliczeniowy. 

Według stanu na 31.12.2019 r. w Mysłowicach zarejestrowanych było 29 podmiotów 

gospodarki narodowej zaklasyfikowanych do sekcji A PKD tj. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo. Zainteresowanie działalnością rolniczą zgłoszono w północnej części Dziećkowic. 

Wskazuje na to wniosek o zmianę studium, gdzie wnioskodawca wnosi o jak najszersze 

uwzględnienie w przeznaczaniach terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, uznając to za 

niezbędne dla rozwoju gospodarstwa rolnego. Zmiana ta jest możliwa i uzasadniona21. 

4.3.12 Obecna i planowana eksploatacja górnicza  

Na terenie Mysłowic prowadzona jest i będzie eksploatacja górnicza następujących złóż: 

· węgla kamiennego „Wesoła” przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział KWK Mysłowice 

Wesoła; 

· węgla kamiennego „Ziemowit” przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział KWK Piast – 

Ziemowit; 

· węgla kamiennego „Dziećkowice” i „Brzezinka 1” przez Tauron Wydobycie S.A.; 

· Wapienia i dolomitu „Imielin Północ” przez Kopalnie Wapienia i Dolomitu „Imielin” Sp. z 

o.o.; 

· dolomitu i wapieni triasowych „Imielin REK” przez Kopalnię Dolomitu „REK” Sp. z o. o., SKA. 

Obszary górnicze kopalń węgla kamiennego i kopalń odkrywkowych na terenie Mysłowic22 

zestawione są tabelarycznie (Tab. 38). 

 

 

21 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Mysłowice za lata 2011-2014 wraz z 

harmonogramem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2015-2018, s. 19 
22 Działalność górnicza na terenie miasta Mysłowice, 2012 r. (informacja wydziału Ochrony Środowiska) 
[https://myslowice.net/assets/files/entries/3649_plik_20120529165228_dzialalnosc_gornicza_w_myslowicach

pdf.pdf]: 
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Tab. 38 Obszary górnicze kopalń węgla kamiennego i kopalń odkrywkowych na terenie Mysłowic 

LP Nazwa 
Obszar górniczy 

(OG) 

Powierzchnia OG 

na terenie 

Mysłowic [km2] 

Termin 

obowiązywania 

koncesji 

 Górnictwo węgla kamiennego    

1.  KWK Mysłowice Wesoła Mysłowice 11,25 31.08.2020 r. 

2.  KWK Mysłowice Wesoła Wesoła II 17,98 31.08.2020 r. 

3.  KWK Wieczorek Janów 1,28 31.08.2020 r. 

4.  KWK Murcki-Staszic Giszowiec I 1,73 13.08.2020 r. 

5.  KWK Ziemowit Lędziny I 6,81 31.08.2020 r. 

6.  ZG Sobieski Dziećkowice  1,36 31.12.2022 r. 

 Górnictwo dolomitu    

7.  KO Imielin–Północ V Imielin – Północ II 0,059 31.12.2039 r. 

8.  KWD Imielin Rek III  0,0167 31.12.2030 r. 

Źródło: Studium uwarunkowań (…) i opracowanie pt. Działalność górnicza na terenie miasta Mysłowice, 2012 r. 
oraz informacja z UM Mysłowice 

Podstawowe informacje nt. eksploatacji złóż kopalin i jej skutków środowiskowych, w tym 

także załącznik graficzny (mapa dotycząca tej problematyki), zawarte są w dokumentacji pn. 

Opracowanie ekofizjograficzne23 dla miasta Mysłowice, z 2015 r. Załącznik ten ilustruje m.in.: 

tereny i obszary górnicze (istniejące i projektowane), filary ochronne, skutki eksploatacji 

górniczej (w tym: płytkie wyrobiska eksploatacyjne, nasypy z odpadów wydobywczych, niecki 

bezodpływowe), wyrobiska, zalewiska, prognozowane wpływy eksploatacji górniczej na 

powierzchnię (tzw. kategorie I – IV), teren projektowanego zakładu górniczego Brzezinka, 

odkształcenia terenu górniczego Brzezinka 1 w perspektywie do 2040 r. i Brzezinka 3 

w perspektywie do 2050 r., itp. (mapa dostępna jest od adresem: 

http://www.bip.myslowice.pl/data/other/zalacznik_mapowy_3_gornictwo.jpg). 

Dodatkowo na terenie Mysłowic występują pozostałości po historycznym kopalnictwie węgla 

kamiennego, stanowiące istotne ograniczenie w zagospodarowaniu i zabudowie terenu24, tj.: 

· płytkie wyrobiska (do 80 - 100 m p.p.t.) - ok. 12,5% obszaru miasta; 

· stare wyrobiska mające połączenie z powierzchnią (tj. nieczynne szyby, szybiki lub sztolnie 

upadowe - niezlikwidowane lub likwidowane w sposób niezorganizowany i 

nieudokumentowany) - 256 nieczynnych szybów, szybików, dukli i 19 sztolni upadowych.  

 

 

· obszar górniczy – przestrzeń, gdzie prowadzona jest działalność górnicza zgodnie z koncesją; 

· teren górniczy – przestrzeń objęta szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, w granicach 

wyznaczonych w koncesji. 
23Dokumentacja wykorzystywana dla potrzeb planowania przestrzennego, charakteryzująca poszczególne 

elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania na danym obszarze. 
24 Opracowanie ekofizjgraficzne dla miasta Mysłowice, 2015. 
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Z uwagi na wieloletnią, historycznie uwarunkowaną działalność górniczą, w wielu rejonach 

miasta występują negatywne wpływy eksploatacji górniczej, oddziałującej na przestrzeń i 

zasoby środowiska (potocznie zwane szkodami górniczymi). Powodują one przede wszystkim: 

· deformacje terenu: ciągłe (w postaci niecek obniżeniowych) i nieciągłe (w postaci progów, 

rowów, lei, , itp.); 

· wstrząsy górotworu; 

· zmiany warunków gruntowo-wodnych (osuszenia, podtopienia); 

· powstawanie różnego rodzaju form antropogenicznych, głównie takich jak: 

- wyrobiska poeksploatacyjne: kamieniołomy, piaskownie, glinianki; 

- zwałowiska odpadów poprzemysłowych: górniczych, hutniczych i energetyki 

zawodowej; 

- tereny przekopane, silnie przekształcone;  

- warpie poszybikowo–duklowej eksploatacji węgla kamiennego; 

- nasypy i wkopy nieczynnych i nieistniejących linii kolejowych oraz użytkowanych linii 

kolejowych i dróg; 

- kompleksy zabudowy przemysłowej.  

Kompetencje gminy dotyczące problematyki eksploatacji górniczej związane są przede 

wszystkim z kwestią dokumentów w zakresie planowania przestrzennego, kształtowania ładu 

przestrzennego oraz rewitalizacji i rekultywacji. 

W zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach 

górniczych znowelizowana ustawa z 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze25 

wprowadziła istotne zmiany rezygnując od obligatoryjności ich sporządzania na rzecz 

fakultatywności. W tym kontekście zapisy obecnie obowiązującego studium wskazujące 

obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planów miejscowych nie są aktualne26. 

W zakresie zagospodarowania terenów poprzemysłowych, w tym związanych z eksploatacją 

górniczą, obecnie ważnym wyzwaniem gospodarczym i społecznym dla miasta jest teren 

likwidowanego zakładu KWK Mysłowice27. Aktualnie należy on do Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń S.A. w Bytomiu (SRK S.A.). Podjęta została decyzja o zakończeniu działalności Oddziału 

SRK S.A. KWK Mysłowice (zgodnie z uchwałą Zarządu SRK S.A nr 3605/2019/Z/VII). Zadania z 

 

 

25 Art. 104 ust. 2: „jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla 

środowiska, dla terenu górniczego bądź jego fragmentu można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, na podstawie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym”. 
26 Na podstawie opracowania pt.: Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Mysłowice za lata 

2011 – 2014 wraz z harmonogramem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 
lata 2015 – 2018 
27 http://nettg.pl/news/151762/gornictwo-co-zostanie-po-kopalni-myslowice 
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zakresu likwidacji zakładu, dotąd realizowane przez SRK S.A. KWK Mysłowice, przejął Oddział 

SRK S.A w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji (zgodnie z 

uchwałą Zarządu SRK SA nr 4034/2019/Z/VII). Toczą się prace związane z wyburzeniem 

obiektów znajdujących się na terenie zakładu górniczego KWK Mysłowice.  

Docelowo pozostać mają tylko obiekty objęte ochroną konserwatorską, z uwagi na fakt że 

kopalnia powstała w I poł. XIX w. (1837 r.). Wg informacji28 SRK S.A. w 2019 r. nie prowadzono 

prac rozbiórkowych obiektów budowlanych a jedynie są w opracowaniu projekty techniczne 

likwidacji obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Zakładu Głównego „B” KWK 

Mysłowice oraz w rejonie szybów wschodnich.  

W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych opracowano: 

· projekt rekultywacji zbiornika wód dołowych Hubertus i terenów przyległych w kierunku 

rekreacyjnym (pozostawiając istniejący zbiornik wodny Hubertus); projekt uzyskał 

pozytywną opinię wydaną postanowieniem Prezydenta Miasta Mysłowice; 

· koncepcję programowo-przestrzenną naprawy szkody na działkach (objętych zalewiskiem 

przy prawym brzegu rzeki Przemszy) przez Zakład Górniczy „Sobieski” - w ramach usuwania 

szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego i rozpoczął on procedurę wyboru 

wykonawcy robót naprawczych. 

4.3.13 Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem gminy 

Gminne jednostki organizacyjne i spółki z udziałem gminy, podobnie jak poszczególne wydziały 

Urzędu Miasta, są podmiotami wdrażającymi ustalenia lokalnych dokumentów strategicznych 

i planistycznych. Realizują one zadania własne gminy, a w przypadku Mysłowic, także zadania 

powiatu. 

Zakres funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych został 

przedstawiony w Raporcie w ramach informacji odnoszącej się do poszczególnych obszarów 

tematycznych, zgodnie z Uchwałą nr VIII/126/19 w sprawie określenia szczegółowych 

wymogów Raportu o stanie miasta. 

Pod względem wykonywania przez Urząd Miasta zadań formalno-prawnych i organizacyjnych 

w 2019 r.: 

· uchwalono jednolity tekst Statutu Miasta Mysłowice (Uchwała nr XI/175/19) oraz statuty 

poszczególnych Rad Dzielnic; 

· kontynuowano realizację projektu: Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji 

Przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą 

elektroniczną – nastąpiła dostawa urządzeń oraz sprzętu komputerowego; 

· działało 8 komisji złożonych z radnych, w ramach struktury Rady Miasta; 

 

 

28 Pismo: l.dz. SRK/KWKCL/PRM 9/1343/2020/BŻ z kwietnia 2020 r.  
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· dodatkowo funkcjonowały – powołane na mocy Zarządzania Prezydenta Miasta – inne 

komisje i ciała doradcze ds. społecznych, gospodarczych i przestrzennych, tj.: 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin; 

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

- Mysłowicka Rad Biznesu; 

- Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku; 

- Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego; 

- Powiatowa Rada Rynku Pracy (kadencja 2019 – 2022); 

- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. 

· zaprojektowano, wykonano i zmontowano tablice informacyjne dla projektów 

dofinansowanych z funduszy zewnętrznych. 

Miasto podzielone jest na 15 dzielnic:  Bończyk-Tuwima, Brzezinka, Brzęczkowice i Słupna, 

Dziećkowice, Janów Miejski-Ćmok, Kosztowy, Krasowy, Larysz-Hajdowizna, Ławki, Morgi, 

Mysłowice Centrum, Piasek, Stare Miasto, Szopena-Wielka Skotnica, Wesoła.  

Są one reprezentowane przez Rady Dzielnic (tzw. jednostki pomocnicze). Każda z nich liczy po 

15 członków, wybieranych podczas zebrań wyborczych, raz na 4 lata (ostatnie wybory odbyły 

się w 2019 r.). Do zadań Rady Dzielnicy należy m.in.: opiniowanie dokumentów i inwestycji 

istotnych dla dzielnicy, współdziałanie z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie 

bezpieczeństwa i porządku na terenie dzielnicy oraz wspieranie inicjatyw społecznych. 

Coroczne prezydent Miasta zabezpiecza w budżecie miasta środki w wysokości 50 tys. zł „na 

dzielnicę”, na zadania wskazane zgodnie z decyzją danej Rady Dzielnicy. Łącznie to 750 tys. zł 

Jednostki organizacyjne29 gminy Mysłowice to: 

· jednostki i zakłady budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe: 

- placówki oświatowe (liczba): 

ü Przedszkola (15); 

ü Zespoły Szkolno–Przedszkolne (4); 

ü Szkoły Podstawowe (13); 

ü Szkoły Średnie (4); 

- Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  

- Młodzieżowy Dom Kultury;  

- Żłobek miejski; 

 

 

29 Wg Informacji o stanie mienia gminy Mysłowice według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. 
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- Ośrodki zdrowia i pomocy społecznej; 

ü Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital nr 2; 

ü Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacyjno–Opiekuńczy; 

ü Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

- Placówki kultury: 

ü Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 

ü Mysłowicki Ośrodek Kultury; 

ü Miejska Biblioteka Publiczna; 

ü Muzeum Miasta Mysłowice; 

- Ochotnicze straże pożarne: 

ü Ochotnicza Straż Pożarna Janów; 

ü Ochotnicza Straż Pożarna Kosztowy; 

ü Ochotnicza Straż Pożarna Dziećkowic; 

- Gospodarka mieszkaniowo-komunalna: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej; 

- Straż Miejska; 

· Jednoosobowe spółki gminy Mysłowice i spółki, w których gmina posiada akcje i udziały: 

- Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.; 

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; 

- Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; 

- Tramwaje Śląskie S.A.; 

- Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 

· Mienie powiatowe: 

- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna; 

- Dom Pomocy Społecznej; 

- Powiatowy Urząd Pracy; 

- Dom Dziecka. 

Wykaz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Mysłowice wskazuje, iż w latach 

2018 - 2020 było 5 spółek, w tym: 2 spółki ze 100% udziałem gminy (Tab. 39).  
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Tab. 39 Wykaz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Mysłowice  

Lp. Nazwa spółki 

Udział w kapitale zakładowym 

Spółki [%] 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

1.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 100 100 100 

2.  Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. 100 100 100 

3.  Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 70,73 75,25 75,25 

4.  Tramwaje Śląskie S.A. 0,634 0,634 0,634 

5.  Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 0,0175 0,0175 0,0175 

Źródło: informacje z BIP UM Mysłowice [http://www.bip.myslowice.pl/page/148,baza-instytucji.html] 

4.5 Mysłowicki Budżet Obywatelski 

W 2019 r. odbyła się zarówno IV edycja Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, jak i 

realizowane były zadania wybrane w głosowaniu w 2018 r. w jego III edycji. Zgłoszono 

31 projektów, a w wyniku głosowania wybrano 16. Kwota przeznaczona na ich realizację to 

prawie 1,9 mln30. Kwota ta została rozdzielona na wszystkie dzielnice (uwzględniając liczbę 

mieszkańców danej dzielnicy i jej powierzchnię).  

Podstawowy harmonogram prac związanych z budżetem obywatelskim w 2019 r. to: 

· nabór formularzy: 1 lipca - 15 lipca; 

· zakończenie oceny formalnej złożonych formularzy: 16 sierpnia;  

· publikacja list (zadania przyjęte i odrzucone): 19 sierpnia; 

· zakończenie trybu odwoławczego: 2 września; 

· głosowanie: 16 września - 23 września; 

· ogłoszenie zadań do realizacji: 1 października; 

Jedną z form kontaktu miasta z mieszkańcami w zakresie upubliczniania projektów i głosownia 

był facebook (https://www.facebook.com/MBO.lubie.to/). 

Pierwsze trzy projekty, które zdobyły najwięcej głosów to: 

· Bezpieczny strażak – bezpieczny Mysłowiczanin – zakup defibrylatora AED i czujek czadu 

dla mieszkańców oraz ubrań specjalistycznych dla strażaków; 

· Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14; 

· Budowa alei parkowej wraz z bramą wejściową Parku Bończyk. 

Wykaz projektów do realizacji w 2019 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego zestawiony jest 

tabelarycznie (Tab. 40). 

 

 

30 https://myslowice.naszemiasto.pl/rusza-iv-edycja-budzetu-obywatelskiego-w-myslowicach/ar/c1-5186603; 

https://myslowice.naszemiasto.pl/myslowice-budzet-obywatelski-ktore-projekty-wygraly/ar/c1-7361731 
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Tab. 40 Wykaz projektów do realizacji w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. 

Lp. Dzielnica Nazwa zadania 
liczba 

głosów 
wartość 

1.  Bończyk-Tuwima Budowa alei parkowej wraz z bramą wejściową Parku 

Bończyk 

375 101 000 

2.  Brzezinka Plac zabaw Małpi Gaj 294 108 000 

3.  Brzęczkowice-Słupna Psi Park 196 100 000 

4.  Dziećkowice Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Parku 

Dziećkowice 

222 91 468 

5.  Dziećkowice Budowa zielonego parkingu przy Parku Dziećkowice 83 13 720 

6.  Janów Miejski-Ćmok Bezpieczny strażak – bezpieczny Mysłowiczanin – 

zakup defibrylatora AED i czujek czasu dla 

mieszkańców oraz ubrań specjalistycznych dla 
strażaków 

597 147 000 

7.  Kosztowy Budowa boiska do siatkówki 179 94 800 

8.  Krasowy Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy 287 96 800 

9.  Larysz-Hajdowizna Relax na winklu  48 466 

10.  Ławki Bezpieczeństwo i edukacja – dzielnica Ławki 51 57 000 

11.  Morgi Park Morgi – ścieżka aktywności ruchowej 200 74 000 

12.  Mysłowice – Centrum Dzielnicowe centrum rekreacji pokoleniowej 186 137 600 

13.  Piasek Zatoczki parkingowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. 
Stawowej (południowa strona os Świerczyny do 

Gwarków) 

82 81 456 

14.  Stare Miasto Mysłowice alternatywnie - Starówka 68 77 000 

15.  Szopena–Wielka 

Skotnica 

Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole 

Podstawowej nr 1 

279 99 146 

16.  Wesoła Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 537 120 686 

Źródło: https://mbo.myslowice.pl/ 

W 2019 r. kontynuowano realizację projektu z 2018 r. pn. Budowa skateparku i miasteczka 

rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach, także wybranego przez mieszkańców w 

ramach Miejskiego Budżetu Obywatelskiego. 

5. Aktywność regulacyjna Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta 

Uchwały Rady Miasta i zarządzenia Prezydenta Miasta są formalną podstawą zarządzania 

gminą i odnoszą się do różnych obszarów jej funkcjonowania. Zostały one przeanalizowane 

pod kątem ich treści merytorycznej i podzielone na następujące obszary tematyczne: 

· kwestie budżetowo-finansowe (budżet, Wieloletnia Prognoza Finansowa, podatki, itp.); 

· kwestie formalno-organizacyjne (decyzje związane z funkcjonowaniem urzędu 

i podległych mu jednostek, w tym: nabory i nominacje, statut, itp.); 

· realizacja zadań własnych (w Raporcie zagregowanych do obszarów tematycznych), w tym 

wdrażanie lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych (strategii, polityk, 

programów i planów) i inicjatyw z nich wynikających. 

W 2019 r. podjęto 209 uchwał Rady Miasta oraz wydano 574 zarządzenia Prezydenta Miasta. 

Wykaz wszystkich uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza stanowi załącznik do Raportu. 

Liczbowe zestawienie aktywności regulacyjnej Prezydenta Miasta (zarządzenia) i Rady Miasta 



 
Raport o stanie miasta Mysłowice za 2019 r. 

 

77 

 

(uchwały), w kontekście realizacji zadań własnych gminy, przedstawia poniższa tabela (Tab. 

41). Zestawienie to ma charakter statystyczny i poglądowy, gdyż wartość liczbowa nie 

odzwierciedla wprost rangi podejmowanych zadań i skuteczności podejmowanych działań, 

lecz orientacyjnie wskazuje na aktywność gminy w danym obszarze gminy.  

Zarówno w przypadku uchwał, jak i zarządzeń, najliczniejsza grupa dotyczy kwestii formalno-

organizacyjnych i finansowo-budżetowych, związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz 

innych podległych mu podmiotów (to np.: ustalanie składu osobowego komisji i zespołów, 

powoływanie na stanowiska, ogłaszanie konkursów na stanowiska pracy, przyjmowanie 

regulaminów i statutów, przyjmowanie i zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, przyznawanie środków finansowych, itp.). Ponadto: 

· w zakresie przyjętych uchwał Rady Miasta – wśród obszarów tematycznych - duża 

aktywność uchwałodawcza dotyczyła gospodarki nieruchomościami oraz edukacji, a także 

pomocy społecznej oraz środowiska i infrastruktury; nie odnotowano uchwał związanych 

z kulturą i zabytkami i ładem przestrzennym. 

· w zakresie wydanych zarządzeń prezydenta Miasta liczna była grupa zarządzeń 

dotyczących gospodarki nieruchomościami; nie odnotowano zarządzeń związanych z 

kulturą, zabytkami, ładem przestrzennym i transportem. 

Tab. 41 Zestawienie liczbowe uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta z 2019 r. wg obszarów 

tematycznych 

LP. 
OBSZAR TEMATYCZNY 

[LICZBA] 

UCHWAŁY ZARZĄDZENIA 

1. Kwestie formalno-organizacyjne 80 273 

2. Kwestie budżetowo-finansowe 31 85 

3. Budżet Obywatelski 2 4 

4. Obszary tematyczne - - 

1)     Edukacja publiczna 24 6 

2)     Gospodarka nieruchomościami 30 165 

3)     Kultura i zabytki 0 0 

4)     Ład przestrzenny 0 0 

5)     Ochrona przyrody 2 0 

6)     Ochrona zdrowia 9 1 

7)     Pomoc społeczna 11 2 

8)     Sport i turystyka 2 0 

9)     Środowisko i infrastruktura 11 9 

10) Transport zbiorowy i drogi 2 0 

11) Porządek i bezpieczeństwo 2 12 

12) Współpraca i promocja gminy 3 16 

13) Inne 0 1 

 Razem 209 574 

Źródło: opracowanie własne 
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6. Wnioski 

Analiza informacji za 2019 r. pozyskanych na podstawie dostępnych materiałów i danych 

sprawozdawczych Urzędu Miasta31 i ogólnodostępnych danych GUS, wskazuje na następujące 

wnioski: 

1. Informacja o stanie miasta: 

· Gmina w latach 2010 - 2019 wykazuje regularny choć niezbyt duży ubytek demograficzny. 

Próba zmiany trendu wystąpiła w 2017 i 2019 r., kiedy liczba mieszkańców zwiększyła się. 

Pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszenie ubytku migracyjnego. Pomimo to w świetle 

prognoz GUS liczba mieszkańców zmniejszy się do 2030 r. o 6%. Struktura wieku ludności 

jest względnie korzystna, z wyższym udziałem ludzi w wieku produkcyjnym i mniejszą liczbą 

seniorów. Pomimo to zauważalny jest stały proces starzenia się ludności.   

· Parametry charakteryzujące kapitał społeczny wypadały ambiwalentnie. Wyraźnie niższa 

jest liczba fundacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców aniżeli w referencyjnych 

poziomach odniesienia, przy dodatkowo niekorzystnej tendencji spadkowej. Z kolei 

frekwencja wyborcza w Mysłowicach jest wyższa od wartości dla województwa i Polski. 

Prawidłowość ta dotyczy wszystkich typów wyborów. Występuje zatem jednocześnie 

wysoka świadomość obywatelska i relatywnie niska aktywność w grupie organizacji 

pozarządowych.  

· Sytuacja gospodarcza wskazuje na nieznaczny przyrost liczby podmiotów gospodarczych, 

który nastąpił po spadku w 2018 r. W strukturze dominują zdecydowanie osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą.  W ostatnim roku szczególny wzrost dotyczył „spółek 

z o.o.” oraz podmiotów zarejestrowanych przez osoby fizyczne. Poziom przedsiębiorczości 

w gminie jest jednak niższy niż w poziomach odniesienia i nie przekracza poziomu 1000 

podmiotów na 10 tys. mieszkańców. Mysłowice ustępują o przeszło 10% średniej wartości 

dla GZM, która jest niższa niż średnia krajowa i wojewódzka. 

· Rynek pracy w Mysłowicach cechuje się nieznaczną przewagą liczby osób wyjeżdzających 

za pracą w stosunku do grupy osób dojeżdżających do pracy w Mysłowicach. 

Zdecydowanie największe znaczenie dla mysłowiczan ma rynek pracy Katowic, z którymi 

miasto ma najgorszy bilans w przepływach na rynku pracy. 

· Pozytywnie należy ocenić zmiany na rynku pracy, gdyż spada liczba osób bezrobotnych, a 

także wskaźnik bezrobocia i obciążenie bezrobociem. Poziom bezrobocia który wyniósł w 

2019 r. 4,7% można uznać za niski. Niestety aktualna sytuacja gospodarcza z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem pozwala stwierdzić, że dotychczasowa tendencja zostanie na 

dłuższy czas odwrócona. 

 

 

31 Dane pochodzą z informacji przygotowanych przez jednostki UM Mysłowice w kwietniu 2020 r. 
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· Mysłowice wykazują stosunkowo niski poziom zaawansowania planowania 

przestrzennego, wyrażony procentowym pokryciem terenu aktualnymi planami. 

Dysproporcja ta ujawnia się szczególnie w porównaniu z danymi dla województwa 

śląskiego, które w skali kraju wykazuje wysokie pokrycie aktualnymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Aktywność na rynku budownictwa mieszkaniowego w 

ostatnich trzech latach wypada nieco korzystniej niż w województwie śląskim, ale znacznie 

poniżej średniej krajowej. Sytuacja w zakresie dynamiki oddawania mieszkań na 1000 

mieszkańców wykazuje na  tendencję wzrostową. Poziom dostępności do wodociągów 

obejmuje prawie wszystkich mieszkańców. Wysoki jest także odsetek skanalizowania 

i zgazyfikowania miasta, który jest zbliżony do wartości typowych w GZM. 

2. Informacje o stanie finansowo-budżetowym: 

· Łączna wartość majątku miasta na koniec 2018 r. wyniosła 834 mln zł. Majątek miasta 

tworzą głównie rzeczowe aktywa trwałe, których udział wynosi 83%. Obejmują one grunty, 

lokale i budynki, a także wartość infrastruktury drogowej i komunalnej. 

· Poziom dochodów ogółem i dochodów własnych gminy na 1 mieszkańca jest znacznie 

niższy niż w porównywalnych jednostkach, pomimo że poziom dochodów nominalnych, 

jak i liczonych per capita, regularnie wzrasta. Wskaźnik dochodów podatkowych miasta  

zarówno w zakresie dochodów gminy (tzw. wskaźnik G) jak i powiatu (tzw. wskaźnik P) jest 

powyżej wartości ogólnokrajowych..  

· Dochody własne Mysłowic bazują głównie na udziale w podatku PIT oraz podatku od 

nieruchomości. Relatywnie mniejsze znacznie ma udział w podatku CIT. Pomimo wzrostu 

dochodów własnych, miasto ustępuje pod tym względem wynikom dla miast na prawach 

powiatu w Polsce, ale jest to wynik lepszy niż średnia w województwie śląskim. 

· Na poziom dochodów miasta w przyszłości negatywny wpływ mogą wywierać zmiany w 

podatku dochodowym od osób fizycznych (zmniejszenie podstawowej stawki z 18 do 17% 

oraz zwolnienie z tego podatku dochodów osób do 26 roku życia), a także przekształcenie 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności. Oddzielną kwestią jest wpływ pandemii, której negatywne skutki są trudno. 

· Miasto wykazuje relatywnie mały odsetek wydatków inwestycyjnych w wydatkach 

ogółem. Również nieduży jest udział dochodów majątkowych, których znaczną część 

stanowią dotacje ze środków unijnych.  

· Miasto wykazuje znaczną nadwyżkę wydatków na oświatę i wychowanie względem 

poziomu otrzymywanej subwencji oświatowej. Znaczną część wydatków miasta stanowią 

świadczenia realizowane z dotacji, które dotyczą wsparcia z programu 500+ czy też innych 

transferów z zakresu pomocy społecznej. 

· Pozytywną cechą budżetu Mysłowic jest wystąpienie w 2019 r. nadwyżki budżetowej. 

W dwóch wcześniejszych latach notowano tu deficyt. Natomiast regularnie utrzymuje się  
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nadwyżka operacyjna, która wynika z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi. 

· Łączny poziom zobowiązań i należności jest zbliżony i kształtuje się na poziomie około 100 

mln. Miasto w 2019 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Z kolei znaczna cześć 

należności (około 80%) ma charakter wymagalny. Zobowiązania wobec miasta dotyczą 

głównie zaległości w opłatach za mieszkania, zwrotu świadczeń z tytułu funduszu 

alimentacyjnego a także zaległości podatkowe. Pomimo podejmowanych działań na rzecz 

wyegzekwowania należności, ich wielkość utrzymywała się w latach 2018-2019 na 

porównywalnym poziomie. 

· Zadłużenie stanowi ok. 24% dochodów ogółem. Poziom zadłużenia można uznać za 

względnie bezpieczny i zdecydowanie niższy niż wynik uzyskiwany przez miasta na prawach 

powiatu w Polsce. 

· Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2026 wskazują, iż 

w zakresie zadłużenia gmina spełnia i będzie spełniać wskaźnik długu, a zatem może 

bezpiecznie prowadzić gospodarkę finansową. 

· Sytuację finansową Mysłowic można określić jako stabilną, a wieloletnia prognoza 

finansowa zakłada dalszą stabilizację. Dalsze rekomendacje, co do inżynierii finansowej 

wymagają uprzedniego zestawienia potrzeb w poszczególnych działach gospodarki 

miejskiej, oraz oceny efektywności dotychczas wydatkowanych środków. 

3. Informacja o aktywności regulacyjnej władz samorządowych i realizacji zadań własnych 

gminy: 

· obowiązywały łącznie 24 dokumenty lokalne, w tym: 5 dokumentów strategicznych oraz 

19 planów i programów, z czego 7 uchwalono w 2019 r., w tym:  

- nowy, dotąd nie sporządzany dla gminy, dokument pn. Plan adaptacji Miasta 

Mysłowice do zmian klimatu do roku 2030 (o charakterze przekrojowym i 

odpowiadającym na współczesne potrzeby terenów zurbanizowanych wobec zmian 

klimatycznych); 

- dokument podstawowy dla programowania rozwoju miasta pn. Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju Mysłowice 2020+; był sukcesywnie wdrażany w miarę 

możliwości finansowych i organizacyjnych miasta, zarówno w formie realizacji 

konkretnych działań (inwestycji i inicjatyw), jak i poprzez opracowanie dokumentów 

typu: programy i plany; część z ustaleń strategicznych już została zrealizowana lub jest 

w trakcie realizacji, jako zadania długoterminowe; uwzględniając jednak obecną 

sytuację ekonomiczną miasta, można przewidywać, iż dynamika i zakres realizacji 

zadań wynikających ze Strategii Rozwoju w kolejnych latach będą dostosowane do 

możliwości budżetowych; 

- kontynuowano wdrażanie dokumentów lokalnych o charakterze wieloletnim, 

uchwalonych przed 2019 r.; 



 
Raport o stanie miasta Mysłowice za 2019 r. 

 

81 

 

· realizowane były zadania własne gminy, w tym odpowiadające współcześnie 

priorytetowym potrzebom, deficytom i wyzwaniom, właściwym nie tylko dla Mysłowic, ale 

i całej GZM, jak np.: 

- walka z niską emisją, poprzez działania termomodernizacyjne, edukacyjne i 

dofinansowania; jakość powietrza to czynnik decydujący o stanie zdrowotności 

populacyjnej, a także coraz bardziej wpływający na marketingowe postrzeganie miasta;  

- utrzymanie i sukcesywna modernizacja publicznych terenów zieleni i przestrzeni 

publicznej, na co składają się zarówno duże projekty inwestycyjne (jak przebudowa 

parku), jak i te o mniejszej skali (jak nowy plac zabaw); stanowi to wyraz dbałości o ład 

przestrzenny oraz istotnie wpływa na jakość życia i warunki zamieszkania, mimo iż 

„inwestowanie w zieleń” czasem bywa niedocenianie i uznawane za obciążenie 

budżetowe; 

- włączanie mieszkańców w proces sporządzania dokumentów planistycznych, co 

nierzadko staje się obszarem sporu na linii „mieszkaniec – miasto” (jako obszar drażliwy 

w kontekście własności i wolności inwestycyjnej); w tym celu podjęto realizację 

projektu „Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” -  

stanowi to wyraz racjonalnego podejścia służb miejskich do procesu sporządzania 

dokumentów planistycznych i jest uzasadnionym staraniem na rzecz sukcesywnego 

podnoszenia świadomości obywatelskiej mieszkańców; 

· realizowano różnego typu inwestycje i inicjatywy odnoszące się bezpośrednio do zadań 

własnych gminy, w tym: 

- w zakresie środowiska i infrastruktury to m.in.: kampanie i programy na rzecz 

ograniczania niskiej emisji, gospodarka odpadami, okresowe informowanie 

mieszkańców o zagrożeniach środowiskowych, interwencje związane z siecią wodno-

kanalizacyjną; 

- w zakresie ochrony przyrody to m.in.: nasadzenia drzew, utrzymanie lub modernizacje, 

remonty parków i skwerów; 

- w zakresie pomocy społecznej to m.in.: aktywna działalność Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz seniorów (z przewagą 

działań dla dzieci i młodzieży), organizacja konferencji, projektów i programów o 

tematyce społecznej i pomoc materialna; 

- w zakresie oświaty i wychowania to m.in.: adaptacje pomieszczeń na placówki 

oświatowe, przyjęcie planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz 

szkół ponadpodstawowych, regulacja zasad rekrutacji i określenie kwestii zatrudnienia 

nauczycieli; 

- w zakresie kultury to m.in.: adaptacje pomieszczeń na placówki kulturalne, organizacja 

udziału uzdolnionej artystycznie młodzieży w wydarzeniach międzynarodowych, 

przygotowywanie szeregu spotkań poświęconych poezji, sztukom plastycznym i 
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kinematografii, a także konkursów plastycznych i literackich; zasoby MOK, w tym jego 

oddziały w dzielnicach miasta, tworzą szeroką ofertę cyklicznych wydarzeń teatralnych, 

filmowych i paneli dyskusyjnych z osobistościami życia publicznego; 

- w zakresie sportu to m.in.: promowanie miasta przez sport, dotacje dla klubów i 

stowarzyszeń sportowych, organizacja działalności klubów sportowych, aktywne 

wykorzystanie możliwości stwarzanych przez MOSiR i jego obiekty, prowadzenie 

treningów, organizacja wydarzeń sportowych o wymiarze ogólnopolskim lub 

regionalnym; w tym zakresie zauważalna jest specjalizacja sportowo-rekreacyjna 

Mysłowic jako ośrodka uprawiania: siatkówki (w tym siatkówki plażowej), biegów 

przełajowych, badmintona i judo; 

- w zakresie ochrony zdrowia to m.in.: szczepienia na HCV, profilaktyka boreliozy, 

czerniaka, promowanie krwiodawstwa, spotkania z rodzinami zmagającymi się z 

kwestiami zdrowotnymi; 

- w zakresie ładu przestrzennego (poprawy jakości i estetyki przestrzeni publicznej) to 

m.in.: doposażenie placów zabaw, zakup i montaż urządzeń małej architektury, 

opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego; 

- w zakresie rozwoju układów drogowych i zbiorowego transportu publicznego, to m.in: 

naprawa nawierzchni ulic i poboczy, oznakowanie pionowe dróg, naprawa wiat 

przystankowych, działanie na terenie gminy organizatora transportu publicznego w 

postaci Zakładu Transportu Metropolitalnego, budowa Bike&Ride; 

- w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi to m.in.: funkcjonowanie 

mysłowickiej rady seniorów, przeprowadzenie kilkunastu konkursów na zadania 

publiczne, w tym większość w dziedzinie: polityki społecznej, wspomagania wspólnoty 

i społeczności lokalnej, a także sportu i rekreacji; 

- w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości to m.in.: 

ogłoszenie roku 2019 Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego w mieście, 

uczczenie 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, remonty miejsc pamięci 

narodowej; 

- w zakresie budowania wspólnoty to m.in.: organizowanie imprez jedno- i 

kilkudniowych dla mieszkańców typu: dni miasta, dzień dziecka, jarmark 

Bożonarodzeniowy, itp.; 

· inne aktywności na terenie miasta Mysłowice, poza kompetencją władz samorządowych, 

lecz mające wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą gminy: 

- rolnictwo, choć odgrywa marginalną rolę w gospodarce miasta, co potwierdza mała 

liczba gospodarstw rolnych, a także symboliczny udział dochodów i wydatków w dziale 

rolnictwo, jest jednak pewnym łącznikiem z historyczną tradycją tego obszaru; 

notowane jest pewne zainteresowanie tą aktywnością gospodarczą w przyszłości; 
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- na terenie miasta funkcjonuje Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła  

należąca to Polskiej Grupy Górniczej S.A.; większość obiektów związanych z kopalnią 

znajduje się na terenie Katowic. Według stanu na dzień 31.10.2017 r. poziom 

zatrudnienia wynosił  3920 pracowników, w tym pracowników dołowych 3174, 

pracowników powierzchni 74632; 

· realizowano typowe działania formalne, właściwe dla Urzędu Miasta, jak np.: powoływanie 

na stanowiska, powoływanie komisji i składów zespołów, przyjmowanie regulaminów oraz 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, budżetu, planu finansowego, 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawianie sprawozdań, itp.; 

· pozyskano środki zewnętrzne, w tym m.in. z: Funduszu Solidarności GZM (dotacja w wys. 

5,3 mln), Narodowego Centrum Kultury na Kinoteatr Znicz (w wys. 150 tys. zł), realizowano 

działania finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (Park Promenada w 

ramach II etapu projektu Rewitalizacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach); 

· uchwalono jednolity tekst Statutu Miasta Mysłowice i statuty poszczególnych Rad Dzielnic; 

· nie podjęto żadnych uchwał związanych z prowadzeniem i kształtowaniem polityki 

przestrzennej gminy. 

4. Informacje o dokumentach lokalnych sporządzonych dla miasta i ich aktualności: 

· proponuje się przeanalizować zasadność obowiązywania stosunkowo znacznej liczby (24) 

dokumentów lokalnych typu: strategie oraz plany i programy; nadmierna liczba takich 

dokumentów nie zawsze wiąże się efektywnością faktycznego rozwoju gminy, powodując 

zbytnie rozdrobnienie tematyczne (w kontraście do podejścia zintegrowanego) oraz 

mnożenie działań do realizacji przez gminę w określonym horyzoncie czasowym; ponadto 

niektóre z dokumentów wydają się nie wyczerpywać w pełni tematu (jak np. Program 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mysłowice z 2015, stanowiący 

bardziej inwentaryzację i rys historyczny na temat azbestu, niż faktyczny program); 

· aktualność pozostałych zidentyfikowanych dokumentów lokalnych: 

- podstawowy dokument strategiczny dla miasta pn. Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Mysłowice 2020+, pod względem formalnym można uznać za jeszcze aktualny 

(na co wskazuje horyzont czasowy 2020+); zasadne jest jednak rozważenie 

opracowania nowej Strategii Rozwoju, biorąc pod uwagę: rok powstania dokumentu 

bazowego (przed aktualizacją), tj. 2008 r. i zmieniające się na przestrzeni lat 

uwarunkowania zewnętrzne (zwłaszcza instytucjonalne, gospodarcze i finansowe) oraz 

niektóre ustalenia strategiczne wymagające weryfikacji (jak: nieostry podział 

merytoryczny pomiędzy wyznaczonymi celami strategicznymi i obszarami 

 

 

32 https://www.pgg.pl/o-firmie/oddzialy/sk4 
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priorytetowymi oraz nie w pełni przydatny zestaw mierników, wymagający modyfikacji 

pod kątem zasadności doboru i dostępności źródeł danych); 

- nieaktualny był 1 dokument pn.: Gminny Program Opieki nad Zabytkami m. Mysłowice 

na lata 2014 – 2018; 

- aktualność zakończył 1 dokument pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 

2017 - 2019; 

- aktualność nieustaloną mają 2 dokumenty pn.: Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Mysłowice oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla miasta Mysłowice; nie określają one horyzontu czasowego, a sporządzone były w 

2015 r.; 

- w 2020 r. aktualność zakończy 7 dokumentów, w tym 2 dokumenty strategiczne, a 

1 dokument ma przyjęty horyzont obowiązywania 2020+, czyli jego ważność jest 

względna: 

ü Strategia oświatowa Miasta Mysłowice na lata 2015 - 2020; 

ü Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mysłowicach na lata 2011 - 

2020; 

ü Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2020 [aktualizacja]; 

ü Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010 - 2020: Mysłowice 

miastem równych szans dla osób niepełnosprawnych [aktualizacja]; 

ü Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Mysłowicach 2016 - 2020; 

ü Gminny program wspierania rodziny na lata 2018 - 2020; 

ü Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie Miasta Mysłowice na lata 

2018 - 2020; 

ü Program rewitalizacji dla miasta Mysłowice 2016 - 2020+ (aktualność względna z 

uwagi na horyzont 2020 +). 

- pod względem porządkowo-formalnym proponuje się: 

ü w miarę możliwości wpisywać w tytule opracowywanych dokumentów (o ile jest to 

możliwe) okres ich obowiązywania (przedział lat), co automatycznie tworzy 

chronologię opracowań i pozwala stwierdzić aktualność dokumentu; 

ü przeanalizować możliwość zmiany terminu składania sprawozdania z Rocznego 

programu współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z 31 maja na 

wcześniejszy, gdyż nie daje to możliwości uwzględnienia wyników za dany rok w 

sporządzanym Raporcie o stanie miasta, przedkładanym Radzie Miasta do 31 maja 

danego roku; 
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ü wprowadzić drobne korekty porządkujące i aktualizacje na stronie internetowej BIP 

Urzędu Miasta w zakładce Plany i programy miejskie w zakresie wykazu 

dokumentów. 

Podsumowując, inwestycje i inicjatywy podejmowane w 2019 r. służyły społeczności lokalnej 

i rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy, z uwzględnieniem wymiaru przestrzennego 

oraz z zachowaniem dyscypliny finansów publicznych. Dynamika tej działalności była jednak 

zróżnicowana, w tym częściowo zależała od dostępności środków finansowych. 

Niniejszy Raport stanowi podstawę przeprowadzenia debaty na sesji Rady Miasta w celu 

przeprowadzenia głosowania nad udzieleniem lub nieudzieleniem wotum zaufania 

Prezydentowi Miasta.   
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34) Uchwała nr V/74/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Krasowy 

35) Uchwała nr V/75/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna 

36) Uchwała nr V/76/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ławki 

37) Uchwała nr V/77/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Morgi  

38) Uchwała nr V/78/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Mysłowice - Centrum 

39) Uchwała nr V/79/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Piasek 

40) Uchwała nr V/80/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Stare Miasto 
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41) Uchwała nr V/81/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Szopena – Wielka Skotnica 

42) Uchwała nr V/82/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła 

43) Uchwała nr V/83/19 w sprawie zmiany uchwały nr II/5/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice 

44) Uchwała nr V/84/19 w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie 
subwencji oświatowej 

Luty 

45) Uchwała nr VI/85/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie delegowania 

radnych do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

46) Uchwała nr VI/86/19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach do prowadzenia 

postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta 

Mysłowice 

47) Uchwała nr VI/87/19 w sprawie projektu planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 

2019 roku 

48) Uchwała nr VI/88/19 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto  Mysłowice, a także 
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 r. 

49) Uchwała nr VI/89/19 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto 

Mysłowice od dnia 1 września 2019 r. 

50) Uchwała nr VI/90/19 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Mysłowice 

jest organem prowadzącym 

51) Uchwała nr VI/91/19 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 

52) Uchwała nr VI/92/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Mysłowice zwolnień 

od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 

53) Uchwała nr VI/93/19 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów 
lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 

54) Uchwała nr VI/94/19 w sprawie Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr. 

T. Boczonia w Mysłowicach na okres 2019 – 2023  

55) Uchwała nr VI/95/19 w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w ½ części prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego 
odrębną nieruchomość, położonego w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 74/3 

56) Uchwała nr VI/96/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok  

57) Uchwała nr VI/97/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  

58) Uchwała nr VI/98/19 w sprawie wyrażenia woli wniesienia niepieniężnego wkładu (aportu) w postaci zabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w Mysłowicach przy ul. Rynek 16 do Śląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w 
Mysłowicach 

59) Uchwała nr VI/99/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia 

statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach 

60) Uchwała nr VI/100/19 w sprawie zmiany wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019  

61) Uchwała nr VI/101/19 w sprawie zmiany Uchwały nr II/11/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Samorządności i 
Przestrzegania Prawa 

Marzec 

62) Uchwała nr VII/102/19 w sprawie sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej w Mysłowicach za 2018 rok 

63) Uchwała nr VII/103/19 w sprawie sprawozdanie z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny za rok 2018 

64) Uchwała nr VII/104/19 w sprawie podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 

przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach 

65) Uchwała nr VII/105/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/734/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia trybu udzielania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom 

wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, 

trybu rozliczania tych dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

66) Uchwała nr VII/106/19 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/89/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie projektu 
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 roku 

67) Uchwała nr VII/107/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Mysłowice w 2019 roku 

68) Uchwała nr VII/108/19 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 

69) Uchwała nr VII/109/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok  

70) Uchwała nr VII/110/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  

71) Uchwała nr VII/111/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju 

72) Uchwała nr VII/112/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

73) Uchwała nr VII/113/19 w sprawie zarządzenia powtórnych wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła 
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74) Uchwała nr VII/114/19 w sprawie zarządzenia powtórnych wyborów do Rady Dzielnicy Szopena – Wielka Skotnica 

75) Uchwała nr VII/115/19 w sprawie zarządzenia powtórnych wyborów do Rady Dzielnicy Krasowy 

76) Kwiecień 

77) Uchwała nr VIII/116/19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala nr 2 im.dr. T. Boczonia w Mysłowicach na kadencję 2019 - 2023 

78) Uchwała nr VIII/117/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach 

przy ul. Cedrowej 

79) Uchwała nr VIII/118/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy 

dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Topolowej 

80) Uchwała nr VIII/119/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Hutniczej w Mysłowicach 

81) Uchwała nr VIII/121/19 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice, a także granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 r. 

82) Uchwała nr VIII/122/19 w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasta 

Mysłowice od dnia 1 września 2019 roku 

83) Uchwała nr VIII/123/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 r. 

84) Uchwała nr VIII/124/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  

85) Uchwała nr VIII/125/19 w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza w Mysłowicach w latach 2019 – 2023  

86) Uchwała nr VIII/126/19 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie miasta 

87) Uchwała nr VIII/127/19 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani G. M. oraz Pana R. U. Na bezczynność Prezydenta Miasta 

88) Uchwała nr VIII/128/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/195/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice  

89) Uchwała nr VIII/129/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/827/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Straży Miejskiej 

Mysłowice 

90) Uchwała nr VIII/130/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr/826/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Straży Miejskiej Mysłowice 

91) Uchwała nr VIII/120/19 w sprawie nadania nazwy ulica Alpejska dla nowej ulicy biegnącej od ulicy Elizy Orzeszkowej w kierunku 

południowo-wschodnim w Mysłowicach 

Maj 

92) Uchwała nr IX/131/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/104/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 przeznaczonych na realizację zadań w 
Mysłowicach 

93) Uchwała nr IX/132/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach 

94) Uchwała nr IX/133/19 w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego 

95) Uchwała nr IX/134/19 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
tej opłaty 

96) Uchwała nr IX/135/19 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

97) Uchwała nr IX/135/19 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr VIII/128/19 Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XIII/195/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Miasta Mysłowice 

98) Uchwała nr IX/137/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 

99) Uchwała nr IX/138/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (ul. Stadionowa) 

100) Uchwała nr IX/139/19 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Mysłowice darowizny od Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń S.A prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

101) Uchwała nr IX/140/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok 

102) Uchwała nr IX/141/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  

103) Uchwała nr IX/142/19 w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/1058/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości, 
zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice 

104) Uchwała nr IX/143/19 w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach 

105) Uchwała nr IX/144/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Czerwiec 

106) Uchwała nr X/145/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Mysłowice 

107) Uchwała nr X/146/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Miasta Mysłowice za 2018 rok 

108) Uchwała nr X/147/19 w spr. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Mysłowice za 2018 r. 

109) Uchwała nr X/148/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy 
dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Brzezińskiej 

110) Uchwała nr X/149/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach 

111) Uchwała nr X/150/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. 
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112) Uchwała nr X/151/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

miasta Mysłowice 

113) Uchwała nr X/152/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/99/91 z dnia 29 sierpnia 1991 r. w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej 

dla miejskich przedsiębiorstw komunalnych: Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Przedsiębiorstwa Państwowego z siedzibą w 

Mysłowicach przy ul. Janowskiej nr 15, Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego z siedzibą w Mysłowicach ul. 

Szymanowskiego nr 8, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Mysłowicach ul. Partyzantów 

nr 21 

114) Uchwała nr X/153/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok 

115) Uchwała nr X/154/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 

116) Uchwała nr X/155/19 w sprawie ustalania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w 

art. 42 ust. 3 z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 

117) Uchwała nr X/156/19 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 

wynikających ze stosunku pracy 

118) Uchwała nr X/157/19 w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o informację na temat kandydatów 

na ławników sądowych 

119) Uchwała nr X/158/19 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 

2020 – 2023 

120) Uchwała nr X/159/19 w sprawie powołania Komisji doraźnej do sprawdzenia wniosku mieszkańców o utworzenie jednostki pomocniczej 

Miasta Mysłowice o nazwie Dzielnica Słupna 

121) Uchwała nr X/160/19 w sprawie przyjęcia apelu o wsparcie działań skutkujących usunięciem składowiska niebezpiecznych odpadów 

przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach 

Sierpień 

122) Uchwała nr XI/161/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/195/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice  

123) Uchwała nr XI/162/19 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mysłowice  

124) Uchwała nr XI/163/19 w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym 

powierzono Uchwała nr XI/163/19 w sprawie stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela  

125) Uchwała nr XI/164/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/156/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy  

126) Uchwała nr XI/165/19 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Mysłowicach 

127) Uchwała nr XI/166/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego 

Budżetu Obywatelskiego  

128) Uchwała nr XI/167/19 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Kokota, 

zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę, na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co 

najmniej 10 lat 

129) Uchwała nr XI/168/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy 

dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Zachęty  

130) Uchwała nr XI/169/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy 

dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Podgórskiej 

131) Uchwała nr XI/170/19 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za Uchwała nr XI/170/19 w sprawie usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania  

132) Uchwała nr XI/171/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1063/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Mysłowice 

133) Uchwała nr XI/172/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok  

134) Uchwała nr X/173/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  

135) Uchwała nr XI/174/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usuwania skutków zdarzeń drogowych na drogach będących w 

zarządzie lub władaniu gminy Miasta Mysłowice  

136) Uchwała nr XI/175/19 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXI/330/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2016 

r. w sprawie Statutu Miasta Mysłowice 

Wrzesień 

137) Uchwała nr XII/176/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/86/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Mysłowice 

138) Uchwała nr XII/177/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/459/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania 

statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach 
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139) Uchwała nr XII/178/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/104/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 przeznaczonych na realizację zadań w 
Mysłowicach 

140) Uchwała nr XII/179/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub 

rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego 

jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych 

ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

141) Uchwała nr XII/180/19 w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny i Ignacego Fików w Mysłowicach 

142) Uchwała nr XII/181/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/121/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu 
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice, a także granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2019 r. 

143) Uchwała nr XII/182/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach 

144) Uchwała nr XII/183/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/260/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 

utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach 

145) Uchwała nr XII/184/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach w czteroletnie I Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach 

146) Uchwała nr XII/185/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w 

Mysłowicach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach 

147) Uchwała nr XII/186/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/420/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 
Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach 

148) Uchwała nr XII/187/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/440/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach 

149) Uchwała nr XII/188/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/711/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: 
określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku bankowym dochody, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków 

nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 

150) Uchwała nr XII/189/19 w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice 

151) Uchwała nr XII/190/19 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 
Aglomeracji Sosnowiec przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Sosnowiec 

152) Uchwała nr XII/191/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok 

153) Uchwała nr XII/192/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 

154) Uchwała nr XII/193/19 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B. Ś. na Dyrektora Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach 

155) Uchwała nr XII/194/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia 

statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach 

156) Uchwała nr XII/195/19 w sprawie wyboru ławników sądowych do orzekania w sprawach karnych do Sądu Okręgowego w Katowicach 

na kadencję 2020 - 2023 

157) Uchwała nr XII/196/19 w sprawie wyboru ławników sądowych do orzekania w sprawach rodzinnych do Sądu Okręgowego w Katowicach 

na kadencję 2020 - 2023 

158) Uchwała nr XII/197/19 w sprawie wyboru ławników sądowych do orzekania w sprawach rodzinnych do Sądu Rejonowego 
w Mysłowicach na kadencję 2020 - 2023 

Październik 

159) Uchwała nr XIII/198/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Mysłowicach wchodzącego w skład 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w pięcioletnie Technikum nr 1 w Mysłowicach wchodzące w skład 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach 

160) Uchwała nr XIII/199/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w Mysłowicach wchodzącego w skład 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Mysłowicach wchodzące w skład 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach 

161) Uchwała nr XIII/200/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w 
Mysłowicach wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w pięcioletnie Technikum nr 3 
im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach 

162) Uchwała nr XIII/201/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mysłowicach 
wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Mysłowicach wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach 

163) Uchwała nr XIII/202/19 w sprawie nadania nazwy ulica Bażantów dla nowej ulicy biegnącej od ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża w 

kierunku północnym w Mysłowicach 

164) Uchwała nr XIII/203/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Stadionowej Nr 2 w 

Mysłowicach 

165) Uchwała nr XIII/204/19 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2020 

166) Uchwała nr XIII/205/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 

167) Uchwała nr XIII/206/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. 

168) Uchwała nr XIII/207/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 
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169) Uchwała nr XIII/208/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1063/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mysłowice 

170) Uchwała nr XIII/209/19 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Mysłowice wraz 

z autopoprawką 

171) Uchwała nr XIII/210/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok wraz z autopoprawką 

172) Uchwała nr XIII/211/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 

173) Uchwała nr XIII/212/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Mysłowice w sprawie utworzenia jednostki 

pomocniczej miasta o nazwie Dzielnica Słupna 

174) Uchwała nr XIII/213/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

175) Uchwała nr XIII/214/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/212/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, określenia inkasentów oraz 

wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mysłowice 

Listopad 

176) Uchwała nr XIV/215/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 

177) Uchwała nr XIV/216/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 

178) Uchwała nr XV/217/19 w sprawie zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Mysłowice na 

lata 2017 - 2021” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/435/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 r. 

179) Uchwała nr XV/218/19 w sprawie przystąpienia do prac nad wdrożeniem normy PN - ISO 37 120:2015-03 Zrównoważony rozwój 

społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia 

180) Uchwała nr XV/219/19 w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

181) Uchwała nr XV/220/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/35/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie 

stosowania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów wraz z autopoprawką 

182) Uchwała nr XV/221/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mysłowicach 
przy ulicy Ks. Norberta Bończyka na rzecz użytkownika wieczystego 

183) Uchwała nr XV/222/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wraz z autopoprawką 

184) Uchwała nr XV/223/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/104/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 przeznaczonych na realizację zadań w 

Mysłowicach  

185) Uchwała nr XV/224/19 w sprawie Rocznego programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. 

186) Uchwała nr XV/225/19 w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Mysłowice do zmian klimatu do roku 2030” 

187) Uchwała nr XV/226/19 w sprawie wyrażenia opinii na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki 

Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Lompy 

188) Uchwała nr XV/227/19 w sprawie wyrażenia opinii na umorzenie z urzędu wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi 

Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 

189) Uchwała nr XV/228/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok wraz z autopoprawkami 

190) Uchwała nr XV/229/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice z autopoprawką nr 1 

191) Uchwała nr XV/230/19 w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom 

niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Mysłowic 

192) Uchwała nr XV/231/19 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mysłowicach 

193) Grudzień 

194) Uchwała nr XVII/232/19 w sprawie Uchwalenie budżetu Miasta Mysłowice na rok 2020  

195) Uchwała nr XVII/233/19 w sprawie Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  

196) Uchwała nr XVII/234/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

197) Uchwała nr XVII/235/19 w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach na 
lata 2019-2021”  

198) Uchwała nr XVII/236/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy 

Ofiar Września 

199) Uchwała nr XVII/237/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy 

dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Orła Białego 

200) Uchwała nr XVII/238/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy 

dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Orła Białego 

201) Uchwała nr XVII/239/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy 
dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Orła Białego 

202) Uchwała nr XVII/240/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. 

Skowronków 

203) Uchwała nr XVII/241/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. 

Hiacyntów 
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204) Uchwała nr XVII/242/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. 

Janowskiej 

205) Uchwała nr XVII/243/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w 

Mysłowicach przy ul. Stoińskiego 20 

206) Uchwała nr XVII/244/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. 

Gabrieli Zapolskiej 

207) Uchwała nr XVII/245/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent 

Miasta Mysłowice, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

208) Uchwała nr XVII/246/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2019/2020 

209) Uchwała nr XVII/247/19 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/224/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy 

samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2020r. 

210) Uchwała nr XVII/248/19 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019r. 

211) Uchwała nr XVII/249/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 

212) Uchwała nr XVII/250/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Miasta Mysłowice w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej 

miasta o nazwie Dzielnica Słupna 

Zarządzenia Prezydenta 

1) 1/19 - 3 stycznia 2019 w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach 

2) 2/19 - 4 stycznia 2019 w sprawie powołania I Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice  

3) 3/19 - 4 stycznia 2019 w sprawie zasad realizacji planów finansowych w 2019 roku 

4) 4/19 - 4 stycznia 2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr IV/42/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 

5) 5/19 - 7 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

z zakresu realizacji zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze zapobiegania i zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na 

terenie miast  

6) 6/19 - 7 stycznia 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w Mysłowicach przy ul. Henryka Sienkiewicza  

7) 7/19 - 7 stycznia 2019 w sprawie wprowadzenia Karty audytu - Księgi procedur audytu wewnętrznego  

8) 8/19 - 8 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice 

9) 9/19 - 9 stycznia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2011r. z późn. zm. w 

sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach oraz Regulaminu działania Komisji  

10) 10/19 - 9 stycznia 2019 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej  

11) 11/19 - 9 stycznia 2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/16 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie powołania 

członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

12) 12/19 - 9 stycznia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 524/18 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej weryfikującej oferty w sprawie o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

13) 13/19 - 9 stycznia 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w Mysłowicach u zbiegu ulic: Fabrycznej i Dolnej  

14) 14/19 - 10 stycznia 2019 w sprawie powołania II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice  

15) 15/19 - 10 stycznia 2019: w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Kościelnej  

16) 16/19 - 10 stycznia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Migdałowej  

17) 17/19 - 11 stycznia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Partyzantów  

18) 18/19 - 14 stycznia 2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 663/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie 

trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 

19) 19/19 - 14 stycznia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 664/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie 

trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym  

20) 20/19 - 15 stycznia 2019 w sprawie gratyfikacji jubileuszowych dla małżeństw obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, małżeństw 

obchodzących 65-lecie pożycia małżeńskiego oraz dla obchodzących 100, 101 i kolejne rocznice urodzin, mieszkańców miasta Mysłowice  

21) 21/19 - 15 stycznia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 265/12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie 

powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych oraz wyposażenia, stanowiących majątek Urzędu Miasta Mysłowice  

22) 22/19 - 15 stycznia 2019 w sprawie zawarcia na okres do lat trzech umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Mikołowskiej i Stokrotek  

23) 23/19 - 16 stycznia 2019 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Mysłowice jednolitego tekstu Regulaminu określającego sposób i 

zasady powoływania kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, prowadzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców 

majątkowych oraz odbioru operatów szacunkowych i wzajemnych rozliczeń w postępowaniach administracyjnych prowadzonych z 

udziałem biegłych w Urzędzie Miasta Mysłowice w zakresie działania Zespołu Regulacji stanów Prawnych dla nieruchomości drogowych  

24) 24/19 - 18 stycznia 2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 519/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z 

mieszkaniowego zasobu Gminy Mysłowice  



 
Raport o stanie miasta Mysłowice za 2019 r. 

 

95 

 

25) 25/19 - 21 stycznia 2019 w sprawie zwolnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  

26) 26/19 - 21 stycznia 2019 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  

27) 27/19 - 21 stycznia 2019 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Panu Januszowi Wszołkowi  

28) 28/19 - 21 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Andrzejowi Cegiełce Dyrektorowi Miejskiego Zarządu 
Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach 

29) 29/19 - 21 stycznia 2019 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia kontroli problemowej w Domu Dziecka w Mysłowicach im. 
Św. Ojca Pio 

30) 30/19 - 21 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice  

31) 31/19 - 21 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice 

32) 32/19 - 21 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice 

33) 33/19 - 21 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice 

34) 34/19 - 21 stycznia 2019 w sprawie zmiany zarządzenia NR 13/19 z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach u zbiegu ulic: Fabrycznej i Dolnej  

35) 35/19 - 24 stycznia 2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach na 2019 rok, ul. 
Wielka Skotnica 39, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina w Lędzinach  

36) 36/19 - 24 stycznia 2019 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście 
Mysłowice na lata 2015-2020" w roku 2019. 

37) 37/19 - 24 stycznia 2019 w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta Mysłowice oraz w jednostkach i 

zakładach budżetowych Gminy Miasta Mysłowice  

38) 38/19 - 25 stycznia 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i 
wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mysłowice  

39) 39/19 - 25 stycznia 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  

40) 40/19 - 25 stycznia 2019 w sprawie przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  

41) 41/19 - 25 stycznia 2019 w sprawie przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  

42) 42/19 - 25 stycznia 2019 w sprawie przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  

43) 43/19 - 25 stycznia 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019r.  

44) 44/19 - 29 stycznia 2019 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice nr 36/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia o konkursie ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice na lata 2015-2020" w roku 

2019.  

45) 45/18 - 31 stycznia 2019 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci ubiegających się o przejęcia do przedszkoli publicznych  

46) 46/19 - 31 stycznia 2019 w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto Mysłowice  

47) 47/19 - 31 stycznia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie 

powołania Komisji, której celem jest przeprowadzenie audytu w firmie pod nazwą Mysłowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

48) 48/19 - 31 stycznia 2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu w 2019r."  

49) 49/19 - 31 stycznia 2019 w sprawie wykazu pomieszczeń tymczasowych wydzielonych z zasobu Gminy Mysłowice  

50) 50/19 - 1 lutego 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice  

51) 51/19 - 1 lutego 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice  

52) 52/19 - 4 lutego 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Mysłowice położonej w rejonie ulic Obrzeżnej Zachodniej Stokrotek. 

53) 53/19 - 4 lutego 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2011r. z późn. zm. w 
sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach oraz Regulaminu działania Komisji  

54) 54/19 - 6 lutego 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice  

55) 55/19 - 7 lutego 2019: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok 

56) 56/19 - 8 lutego 2019: w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert oraz powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019  

57) 57/19 - 8 lutego 2019: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice  

58) 58/19 - 8 lutego 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Karola Miarki  
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59) 59/19 - 8 lutego 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Saperów Śląskich  

60) 60/19 - 8 lutego 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Mysłowice położonej w rejonie ulicy Kaczej w Mysłowicach  

61) 61/19 - 8 lutego 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej w rejonie ulicy Kaczej w Mysłowicach  

62) 62/19 - 11 lutego 2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 519/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z 
mieszkaniowego zasobu Gminy Mysłowice  

63) 63/19 - 12 lutego 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, 
położonych w Mysłowicach przy ul. Dolnej  

64) 64/19 - 13 lutego 2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 401/18 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia "Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej i ochrony walorów pieniężnych w Urzędzie Miasta Mysłowice"  

65) 65/19 - 14 lutego 2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Mysłowice na rok 2019 praz zmian w planie wykonawczym 
wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2019.  

66) 66/19 - 15 lutego 2019 w sprawie zawarcia na 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Mysłowice położonej przy ulicy Rzemieślniczej  

67) 67/19 - 15 lutego 2019 w sprawie zawarcia na okres 11 lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Mysłowice położonej przy ulicy Józefa Kokota  

68) 68/19 - 15 lutego 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice  

69) 69/19 - 21 lutego 2019 w sprawie zawarcia na okres do 31 sierpnia 2020 roku umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Laryskiej  

70) 70/19 - 21 lutego 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Wojska Polskiego  

71) 71/19 - 21 lutego 2019 w sprawie zawarcia na okres 3 lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Mysłowice położonej przy ulicy Oświęcimskiej  

72) 72/19 - 21 lutego 2019 w sprawie zawarcia na okres 3 lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Mysłowice położonej przy ulicy Oświęcimskiej  

73) 73/19 - 27 lutego 2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Mysłowice na rok 2019 

74) 74/19 - 27 lutego 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie miasta Mysłowice na rok 2019 dokonanych uchwałą 
Nr VI/96/19 Rady Miasta Mysłowice 

75) 75/19 - 27 lutego 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianie WPF dokonanej uchwałą Nr VI/97/19 Rady Miasta Mysłowice 

76) 76/19 - 28 lutego 2019 w sprawie ogłoszenia wzoru wniosku  

77) 77/19 - 28 lutego 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice  

78) 78/19 - 28 lutego 2019 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
nr 2 im dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach  

79) 79/19 - 28 lutego 2019 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 
Mysłowicach  

80) 80/19 - 1 marca 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 207/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 2 maja 2011r. z późn. zm. w sprawie 
powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Mysłowice  

81) 81/19 -1 marca 2019 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego  

82) 82/19 - 1 marca 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki 
w Mysłowicach 

83) 83/19 - 1 marca 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Mysłowice położonej przy ulicy Hutniczej  

84) 84/19 - 1 marca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 
położonej w rejonie ulicy Orła Białego  

85) 85/19 - 1 marca 2019 w sprawie w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyż 

86) 86/19 - 1 marca 2019 w sprawie zawarcia na okres do trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Mysłowice, położonej przy ulicy 3-go Maja 

87) 87/19 - 1 marca 2019 w sprawie zawarcia na okres do trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, położonej przy ulicy 
Stadionowej  

88) 88/19 - 1 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach 

89) 89/19 - 4 marca 2019 w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Mysłowickiej Rady Seniorów oraz 
wyznaczenia daty, miejsca i czasu trwania wyborów  

90) 90/19 - 5 marca 2019 w sprawie: wystąpienia pokontrolnego dla Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Mysłowice, 
w wyniku przeprowadzonej kontroli zakończonej protokołem z dnia 25.02.2019r. nr AK.1712.1.2019.MU 

91) 91/19 - 7 marca 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za 
wybitne osiągnięcia sportowe  

92) 92/19 - 7 marca 2019 w sprawie przeprowadzenia akcji deratyzacji na terenie miasta Mysłowice  
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93) 93/19 - 7 marca 2019 w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach 
nieruchomości zabudowanej obiektem hydroforni  

94) 94/19 - 7 marca 2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 519/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z 

mieszkaniowego zasobu Gminy Mysłowice  

95) 95/19 - 7 marca 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej w rejonie ulic Obrzeżna Zachodnia - Stokrotek zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych osoby 

fizycznej  

96) 96/19 - 7 marca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Obrzeżnej Północnej  

97) 97/19 - 11 marca 2019 w sprawie przyjęcia ramowego planu działań krótkoterminowych dla miasta Mysłowice w przypadku wystąpienia 

nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu  

98) 98/19 - 11 marca 2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Mysłowice na rok 2019 oraz zmian w planie wykonawczym 

wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2019  

99) 99/19 - 12 marca 2019 w sprawie powołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 

Mysłowicach  

100) 100/19 - 13 marca 2019 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Mysłowice Regulaminu Organizacyjnego. 

101) 101/19 - 13 marca 2019 w sprawie zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Orła Białego celem wykonania 

prac polegających na budowie przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku jednorodzinnego  

102) 102/19 - 14 marca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej w rejonie ulic PCK - Marii Konopnickiej  

103) 103/19 - 14 marca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Fabrycznej  

104) 104/19 - 18 marca 2019 w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Mysłowicach za 

2018 rok"  

105) 105/19 - 18 marca 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej 

przy ulicy Laryskiej w Mysłowicach  

106) 106/19 - 19 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta  

107) 107/19 - 19 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice  

108) 108/19 - 20 marca 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok 

109) Brak w wykazie 

110) 110/19 - 21 marca 2019 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu w Mysłowicach oraz ustalenia 

regulaminu jej działania 

111) 111/19 - 22 marca 2019 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Mysłowice  

112) 112/19 - 22 marca 2019 w sprawie wystąpienia pokontrolnego dla Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac Urzędu Miasta 

Mysłowice, w wyniku przeprowadzonej kontroli zakończonej protokołem z dnia 28 lutego 2019r. nr AK.1712.2.2019.RO 

113) 113/19 - 22 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta  

114) 114/19 - 22 marca 2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 519/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z 

mieszkaniowego zasobu Gminy Mysłowice  

115) 115/19 - 25 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice  

116) 116/19 - 25 marca 2019 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach  

117) 117/19 - 28 marca 2019 w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miasta Mysłowice objazdowych 

przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt  

118) 118/19 - 28 marca 2019 w sprawie powołania członków Rady Sportu w Mysłowicach  

119) 119/19 - 28 marca 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2002 z dnia 12 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie 

powołania osobowego Miejskiego Zasobu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach  

120) 120/19 - 28 marca 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej 

w Mysłowicach przy ul. Cedrowej  

121) 121/19 - 28 marca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i 

wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice  

122) 122/19 - 28 marca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  

123) 123/19 - 29 marca 2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2018r 

124) 124/19 - 29 marca 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie Miasta Mysłowice na 2019 rok dokonanych Uchwałą 

Nr VII/I109/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 

2019 rok  

125) 125/19 - 29 marca 2019 w sprawie przekazania informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice dokonanej Uchwałą 

nr VII/110/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2019 roku  
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126) 126/19 - 29 marca 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok oraz zmian w planie 
wykonawczym wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok  

127) 127/19 - 29 marca 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości 30.000 euro  

128) 128/19 - 29 marca 2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu podpisywania umów, ugód, porozumień w sprawach o zamówienie 

publiczne oraz centralnego rejestru umów w Urzędzie Miasta Mysłowice  

129) 129/19 - 1 kwietnia 2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 364/16 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 21 czerwca 2016 roku w 

sprawie sposobu rozliczania należności przysługujących pracownikom Urzędu Miasta Mysłowice  

130) 130/19 - 1 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Mysłowice  

131) 131/19 - 1 kwietnia 2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Żłobku Miejskim w Mysłowicach ul. Reymonta 11  

132) 132/19 - 1 kwietnia 2019 w sprawie utworzenia Mysłowickiej Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Mysłowice  

133) 133/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie 

przekazania  

134) 134/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie 
przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  

135) 135/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie 

przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  

136) 136/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z 4 marca 2019r. w sprawie powołania 
Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Mysłowickiej Rady Seniorów oraz wyznaczenia daty, miejsca i czasu trwania 

wyborów  

137) 137/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia za czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej w rejonie ulic Obrzeżna Zachodnia - Stokrotek zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych osoby 
fizycznej  

138) 138/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej w rejonie ulic Obrzeżna Zachodnia - Stokrotek zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych osoby 
fizycznej  

139) 139/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogowej oraz służebności ułożenia sieci 
infrastruktury technicznej na nieruchomości Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Górnośląskiej  

140) 140/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu windykacji należności cywilnoprawnych"  

141) 141/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych"  

142) 142/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, 

położonych w Mysłowicach przy ul. Dolnej  

143) 143/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie wyznaczenia Pani Renaty Wójkowskiej - nauczyciela Przedszkola nr 19 w Mysłowicach, jako osoby 

zastępującej dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności  

144) 144/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Klaudii Zasimiuk  

145) 145/19 - 2 kwietnia 2019 w sprawie powołania stałego Zespołu do spraw organizacji wyborów i referendów w Urzędzie Miasta 

Mysłowice 

146) 146/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok  

147) 147/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  

148) 148/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w sprawie projektu uchwały w 
sprawie nadania nazwy ulicy Alpejskiej mieście Mysłowice  

149) 149/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie powołania Narady Koordynacyjnej 

150) 150/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 

Karola Boromeusza nienależnie uzyskanej dotacji za rok 2013 i rok 2014 w związku z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mysłowicach z uwagi na wniosek o 

wyłączenie pracowników Urzędu Miasta Mysłowice 

151) 151/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli problemowej w przedszkolu niepublicznym oraz w publicznej szkole 

podstawowej w Mysłowicach  

152) 152/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie planu oraz maksymalnych kwot dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 

2019 roku  

153) 153/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym"  

154) 154/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na okres do trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża  

155) 155/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Mysłowice położonej w rejonie ulicy Laryskiej  

156) 156/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na okres do dnia 31 lipca 2021 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Mysłowice, położonej w rejonie ulicy Partyzantów  

157) 157/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na okres do trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy 3-go Maja  

158) 158/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w 

Mysłowicach w rejonie ulicy Stokrotek  

159) 159/19 - 10 kwietnia 2019 w sprawie zmiany ZP 91/19 z dnia 07.03.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski 

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia 
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160) 160/19 - 11 kwietnia 2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie pod nazwą Żłobek Zacisze Mirosław Woźniak ul. Długa 224 

A w Mysłowicach prowadzącym działalność dziennego opiekuna 

161) 161/19 - 11 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 303/18 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 lipca 2018r. W sprawie 
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Mysłowice  

162) 162/19 - 11 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i 
obuwiem roboczym w Urzędzie Miasta Mysłowice  

163) 163/19 - 11 kwietnia 2019 w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta 
oraz Sekretarza Miasta  

164) 164/19 - 11 kwietnia 2019 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Mysłowice do udzielania pierwszej pomocy  

165) 165/19 - 12 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 140/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie 

"Regulaminu windykacji należności cywilnoprawnych"  

166) 166/19 - 12 kwietnia 2019 w sprawie zmiany ZP 621/13 z dnia 23.12.2013 oraz uchylenia 620/14 z dnia 03.12.2014 i 620/13 z dnia 

23.12.2013 w sprawie kontroli zarządczej 

167) 167/19 - 15 kwietnia 2019 w sprawie zmiany ZP 55/2002 z dnia 12.08.2002 z późn. zm. w sprawie powołania składu osobowego 
Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach 

168) 168/19 - 15 kwietnia 2019 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Mysłowice 

169) 169/19 - 15 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Mysłowice przy ul. Anieli Krzywoń 

170) 170/19 - 16 kwietnia 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w Muzeum Miasta Mysłowice za 2018 rok 

171) 171/19 - 16 kwietnia 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach za 2018 
rok  

172) 172/19 - 16 kwietnia 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach za 2018 rok  

173) 173/19 - 17 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Mysłowice, gminnych 
jednostkach organizacyjnych oraz instytucjach kultury opracowany w ramach kontroli zarządczej, jako jej komponent  

174) 174/19 - 17 kwietnia 2019 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Mysłowice na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  

175) 175/19 - 18 kwietnia 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach  

176) 176/19 - 19 kwietnia 2019 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

177) 177/19 - 19 kwietnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice  

178) 178/19 - 19 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Mysłowice  

179) 179/19 - 19 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
powołania Komisji, której celem jest przeprowadzenie audytu w firmie pod nazwą Mysłowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

180) 180/19 - 19 kwietnia 2019 w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej przy 
ulicy Fabrycznej, na nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność TRANSGÓR S.A. położoną przy ul. Fabrycznej  

181) 181/19 - 19 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie 
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Mysłowice z późniejszymi zmianami  

182) 182/19 - 23 kwietnia 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu uchwały w 
sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego  

183) 183/19 - 23 kwietnia 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XL/599/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta Mysłowice 

184) 184/19 - 23 kwietnia 2019 w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mysłowice na rok 2019 oraz 
zmian w planie wykonawczym wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 r.  

185) 185/19 - 23 kwietnia 2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 642/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie 

przyjęcia instrukcji obiegi, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Mysłowice  

186) 186/19 - 23 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w 
Urzędzie Miasta Mysłowice  

187) 187/19 - 23 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 740/16 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Miasta Mysłowice oraz jego jednostek budżetowych i zakładów 
budżetowych  

188) 188/19 - 24 kwietnia 2019 w sprawie wystąpienia pokontrolnego dla Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu 
Miasta Mysłowice, w wyniku przeprowadzonej kontroli zakończonej protokołem z dnia 12.04.2019r. nr AK.1712.4.2019.MU)  

189) 189/19 - 26 kwietnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w 
obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz naboru członków do komisji konkursowej  

190) 190/19 - 26 kwietnia 2019 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Rynek celem realizacji 
projektu wydarzeń kulturalnych na okres do dnia 30 września 2019 roku  

191) 191/19 - 26 kwietnia 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok dokonanych uchwałą 
nr VIII/123/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 

2019 rok  
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192) 192/19 - 26 kwietnia 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice dokonanej 

Uchwałą Nr VIII/124/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 kwietnia 2019 roku  

193) 193/19 - 26 kwietnia 2019 w sprawie utworzenia Zespołu Konsultacyjnego ds. Ochrony Powietrza i Zieleni przy Prezydencie Miasta 

Mysłowice  

194) 194/19 - 26 kwietnia 2019 w sprawie zasad rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski 

Komisji Rady Miasta Mysłowice i wnioski Rady Miasta Mysłowice  

195) 195/19 - 26 kwietnia 2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 372/18 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 4 września 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wprowadzenia wzoru wniosku i 

sprawozdania dotyczących realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej  

196) 196/19 - 29 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 

kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice  

197) 197/19 - 29 kwietnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice  

198) 198/19 - 29 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 176/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym  

199) 199/19 - 29 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa  

200) 200/19 - 29 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice, położonej przy ulicy Zachęty  

201) 201/19 - 29 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na okres do trzech lat roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice, położonej w rejonie ulic Długa - Słowików  

202) 202/19 - 29 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa  

203) 203/19 - 29 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Władysława Reymonta zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych osoby fizycznej  

204) 204/19 - 29 kwietnia 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Laryskiej zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych osoby fizycznej  

205) 205/19 - 30 kwietnia 2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miasta Mysłowice sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku  

206) 206/19 - 30 kwietnia 2019 w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok  

207) 207/19 - 6 maja 2019 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Zarządzie 

Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  

208) 208/19 - 6 maja 2019 w sprawie niewykonania pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 

gruntu nr 3246/133 o pow. 805m2, objętej księgą wieczystą KA1L/00007270/5 oraz udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 3248/133 o pow. 465m2, objętej księgą wieczystą KA1L/00047204/4, 

położonych w Mysłowicach przy ulicy Jaworowej  

209) 209/19 - 6 maja 2019 w sprawie przeprowadzenia kompleksowej kontroli wewnętrznej w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Mysłowicach, ul. Laryska 7  

210) 210/19 - 7 maja 2019 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Panu mgr. Inż. Andrzejowi Cegiełce  

211) 211/19 - 7 maja 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Michałowi Sablikowi Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Gospodarki 

Komunalnej w Mysłowicach  

212) 212/19 - 8 maja 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na 

realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom  

213) 213/19 - 8 maja 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 245/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie 

wprowadzenia Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Miasta Mysłowice  

214) 214/19 - 8 maja 2019 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mysłowicach na kadencję 2019-2022  

215) 215/19 - 9 maja 2019 w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej  

216) 216/19 - 9 maja 2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej  

217) 217/19 - 10 maja 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

218) 218/19 - 10 maja 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach, ul. Górnicza 4  

219) 219/19 - 13 maja 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok  

220) 220/19 - 14 maja 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej  

221) 221/19 - 14 maja 2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 519 z dnia 17 grudnia 2018r.  

222) 222/19 - 14 maja 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej 

przy ulicy Hutniczej w Mysłowicach  

223) 223/19 - 17 maja 2019 w sprawie Regulaminu Mysłowickiej Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Mysłowice  

224) 224/19 - 17 maja 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert z złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 189/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2019r.  
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225) 225/19 - 20 maja 2019 w sprawie powołania audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania bezpieczeństwem Informacji PN-EN ISO 

27001:2014 oraz Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009, określenia uprawnień i odpowiedzialności audytorów oraz 

obowiązków pracowników Urzędu Miasta w ramach przeprowadzonych audytów wewnętrznych  

226) 226/19 - 20 maja 2019 w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego i dla normy ISO 27001  

227) 227/19 - 20 maja 2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego  

228) 228/19 - 22 maja 2019 w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli problemowej w zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach oraz 

placówkach oświatowych, prowadzonych przez Miasto Mysłowice  

229) 229/19 - 22 maja 2019 w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli problemowej w przedszkolach oraz szkołach, prowadzonych przez 

Miasto Mysłowice  

230) 230/19 - 22 maja 2019 w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli problemowej w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto 

Mysłowice 

231) 231/19 - 22 maja 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej 

przy ul. Obrzeżnej Północnej w Mysłowicach  

232) 232/19 - 22 maja 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w 

Mysłowicach w rejonie ulicy Topolowej  

233) 233/19 - 22 maja 2019 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu windykacji należności cywilnoprawnych"  

234) 234/19 - 23 maja 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. kontroli problemowej w przedszkolu niepublicznym oraz w publicznej szkole podstawowej w Mysłowicach  

235) 235/19 - 24 maja 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mysłowice na 2019 rok 

236) 236/19 - 27 maja 2019 w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z 
zakresu przygotowania i koordynacji w wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących 

zadania lub przemieszczających się przez obszar miasta Mysłowice  

237) 237/19 - 28 maja 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części powierzchni ścian w salach chorych i innych 
wyznaczonych pomieszczeniach w celu zainstalowania systemu płatnej telewizji szpitalnej (STS), przez SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr 

Tadeusza Boczonia w Mysłowicach  

238) 238/19 - 28 maja 2019 w sprawie w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w 
Mysłowicach nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża  

239) 239/19 - 28 maja 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu m. Mysłowice na 2019r  

240)  240/19 - 30 maja 2019 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, w Szkole podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzyczna im. Henryka 

Sienkiewicza w Mysłowicach oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach  

241) 241/19 - 31 maja 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie Miasta Mysłowice na 2019 rok dokonanych Uchwałą 
Nr IX/140/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2019 

rok  

242) 242/19 - 31 maja 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice dokonanej 
Uchwałą IX/141/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 roku  

243) 243/19 - 31 maja 2019 w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mysłowice na rok 2019 oraz zmian 
w planie wykonawczym wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 r.  

244) 244/19 - 31 maja 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 228/18 z dnia 22 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Mysłowice  

245) 245/19 - 31 maja 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 214/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 8 maja 2019r. w sprawie powołania 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mysłowicach na kadencję 2019-2022  

246) 246/19 - 31 maja 2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr7 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach, ul. Górnicza 4  

247) 247/19 - 31 maja 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w Mysłowicach przy ul. Cedrowej  

248) 248/19 - 31 maja 2019 w sprawie zawarcia na okres do dnia 31 października 2020 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Mysłowice, położonej w rejonie ulicy Krótkiej  

249) 249/19 - 31 maja 2019 w sprawie zawarcia na okres do dnia 31 października 2020 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Laryskiej  

250) 250/19 - 5 czerwca 2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym "Żłobku Tru Tu Tu" w Mysłowicach ul. Ks. Norberta 

Bończyka 36a.  

251) 251/19 - 5 czerwca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 
na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego 
Zarządzeniem nr 217/2019 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 maja 2019r.  

252) 252/19 - 5 czerwca 2019 w sprawie wymiana uszkodzonego hydrantu podziemnego w rej. ul. Partyzantów  

253) 253/19 - 5 czerwca 2019 w sprawie zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Kosztowskiej celem wykonania 

prac polegających na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci kanalizacji deszczowej  

254) 254/19 - 5 czerwca 2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 137/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 maja 2019r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części powierzchni ścian w salach chorych i innych wyznaczonych pomieszczeniach w 

celu zainstalowania systemu płatnej telewizji szpitalnej (STS), przez SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach  

255) 255/19 - 6 czerwca 2019 w sprawie utworzenia Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

256) 256/19 - 6 czerwca 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu m. Mysłowice na 2019r. 

257) 257/19 - 10 czerwca 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie 
ustalenia przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mysłowice  
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258) 258/19 - 13 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu odbywania służby przygotowawczej i sposobu przeprowadzenia 

egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Mysłowice  

259) 259/19 - 14 czerwca 2019 w sprawie Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin 

260) 260/19 - 17 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia "Procedury raportowania schematów podatkowych dla Urzędu Miasta Mysłowice"  

261) 261/19 - 17 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu windykacji należności cywilnoprawny"  

262) 262/19 - 17 czerwca 2019 w sprawie powołania Zespołu, którego celem jest realizacja zadań związanych z wydawaniem decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

263) 263/19 - 19 czerwca 2019 w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w mieście Mysłowice  

264) 264/19 - 21 czerwca 2019 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu miasta Mysłowice w dniu 30 września 2019r.  

265) 265/19 - 21 czerwca 2019 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 

ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Wyprzedź grypę! - profilaktyczny program szczepień ochronnych 

przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia na lata 2017-2021" w roku 2019  

266) 266/19 - 24 czerwca 2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Mysłowice na 2019 rok oraz zmian w planie 

wykonawczym wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 r.  

267) 267/19 - 25 czerwca 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 205/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30 kwietnia 2019 roku w 

sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miasta Mysłowice sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku  

268) 268/19 - 25 czerwca 2019 w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego  

269) 269/19 - 25 czerwca 2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2020  

270) 270/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie budowa przyłączy energetycznych kablowych nN dla zasilania domów jednorodzinnych przy ulicy 

Janowskiej  

271) 271/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

272) 272/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej 

273) 273/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej 

274) 274/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej 

275) 275/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej 

276) 276/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

277) 277/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

278) 278/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

279) 279/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

280) 280/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

281) 281/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

282) 282/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

283) 283/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

284) 284/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

285) 285/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

286) 286/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej  

287) 287/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok dokonanych Uchwałą 

Nr X/153/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 

2019 rok  

288) 288/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice dokonanej 

Uchwałą Nr X/154/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019  

289) 289/19 - 28 czerwca 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok oraz zmian w planie 

wykonawczym wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok  

290) 290/19 - 1 lipca 2019 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Panu mgr Michałowi Sablikowi  

291) 291/19 - 1 lipca 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Książek - Grelewicz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu 

Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  
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292) 292/19 - 1 lipca 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w 
Mysłowicach przy ul. Fryderyka Chopina  

293) 293/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

294) 294/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej 

295) 295/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotnicze 

296) 296/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej 

297) 297/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej 

298) 298/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej 

299) 299/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej 

300) 300/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej 

301) 301/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej 

302) 302/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej 

303) 303/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres do dnia 31 października 2020 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Mysłowice, położonej w rejonie ulicy Laryskiej  

304) 304/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

305) 305/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

306) 306/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

307) 307/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

308) 308/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

309) 309/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

310) 310/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

311) 311/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

312) 312/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

313) 313/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

314) 314/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

315) 315/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

316) 316/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

317) 317/19 - 1 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

318) 318/19 - 4 lipca 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Armii Krajowej zabudowanej obiektem handlowym wzniesionym ze środków własnych osoby fizycznej  

319) 319/19 - 4 lipca 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w 

Mysłowicach w rejonie ulicy Brzezińskiej  

320) 320/19 - 4 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowicach 

położonej przy ulicy Robotniczej  

321) 321/19 - 4 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowicach 

położonej przy ulicy Robotniczej  

322) 322/19 - 5 lipca 2019 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości Gminy 

Mysłowice, położonej w rejonie ulic Sułkowskiego - Portowej w Mysłowicach  

323) 323/19 - 5 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej 
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324) 324/19 - 5 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej 

325) 325/19 - 5 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej 

326) 326/19 - 5 lipca 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/2002 z dnia 12 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie powołania 

składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach  

327) 327/19 - 9 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Wioletty Zawadzkiej 

328) 328/19 - 9 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Koniecznej  

329) 329/19 - 9 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Markiewicz  

330) 330/19 - 9 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Janek  

331) 331/19 - 9 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Rożniakowskiej  

332) 332/19 - 9 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Pastuszki  

333) 333/19 - 9 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Ładoń  

334) 334/19 - 9 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Pielorz  

335) 335/19 - 9 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Natalii Moćko  

336) 336/19 - 9 lipca 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019r 

337) 337/19 - 12 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 

położonej przy ulicy Robotniczej  

338) 338/19 - 12 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 
położonej przy ulicy Robotniczej  

339) 339/19 - 15 lipca 2019 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach  

340) 340/19 - 17 lipca 2019 w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego rozpoczęcia zabudowy oraz przedłożenia terminu zabudowy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia 

Ratunkowego w Katowicach w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Mikołowskiej  

341) 341/19 - 18 lipca 2019 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby 
dziecięce na terenie Miasta Mysłowice  

342) 342/19 - 18 lipca 2019 w sprawie niewykonania pierwokupu udziału wynoszącego 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego 

działki nr 2848/40 opow. 910 m2, objętej księgą wieczystą KA1L/00021006/8 Sadu Rejonowego w Mysłowicach, udziału wynoszącego 
32/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2849/40 o pow. 1208 m2, objętej księgą wieczystą KA1L/00021662/4, Sądu 
Rejonowego w Mysłowicach oraz udziału wynoszącego 28/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2850/40 o pow. 957 

m2, objętej księgą wieczystą KA1L/00021370/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Nieruchomości położone są w Mysłowicach w rejonie 
ulicy Obrzeżnej Zachodniej  

343) 343/19 - 19 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Natalii Wojciechowskiej - Witek  

344) 344/19 - 19 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Szymona Kocur  

345) 345/19 - 19 lipca 2019 Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice 2019 w sprawie. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Mysłowice 

na 2019 rok 

346) 346/19 - 23 lipca 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 
położonej przy ulicy Robotniczej  

347) 347/19 - 23 lipca 2019 w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych dla niepublicznego "Żłobka Tru Tu Tu" w Mysłowicach, ul. ks. Norberta 

Bończyka 36 a  

348) 348/19 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok oraz zmian w planie wykonawczym 

wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok  

349) 349/19 - 26 lipca 2019 w sprawie założeń do projektu budżetu, kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Mysłowice na 2020 
rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych. 

350) 350/19 - 31 lipca 2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta 

Mysłowice  

351) 351/19 - 5 sierpnia 2019 w sprawie instrukcji ewakuacji pracowników, klientów oraz mienia Urzędu Miasta w Mysłowicach 

352) 352/19 - 5 sierpnia 2019 w sprawie zawarcia na okres do dnia 15 września 2019 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Mysłowice, położonej w rejonie ulic Mikołowska -Stokrotek  

353) 353/19 - 5 sierpnia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, 

położonej przy ulicy Niepodległości  

354) 354/19 - 5 sierpnia 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w Mysłowicach w rejonie ulicy Długiej 

355) 355/19 - 5 sierpnia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Podgórskiej 

356) 356/19 - 5 sierpnia 2019 w sprawie zawarcia na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice 
położonej przy ulicy Generała Jerzego Ziętka 

357) 357/19 - 5 sierpnia 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Robotniczej 

358) 358/19 - 5 sierpnia 2019 w sprawie wyznaczenia Pani Justyny Banaś - nauczyciela Przedszkola nr 4 w Mysłowicach, jako osoby 
zastępującej dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności 

359) 359/19 - 6 sierpnia 2019 w sprawie niewykonania pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 
gruntu nr 9278/138 o pow. 1.0006 ha, objętej księgą wieczystą KA1L/00046587/5, położonej w Mysłowicach przy ulicy Katowickiej  

360) 360/19 - 6 sierpnia 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok  
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361) 361/19 - 8 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli w niepublicznym "Żłobku Montessori Ziarno" w Mysłowicach ul. 
Powstańców 19  

362) 362/19 - 8 sierpnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Mysłowice w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

363) 363/19 - 13 sierpnia 2019 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OR BHP  

364) 364/19 - 13 sierpnia 2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 

365) 365/19 - 13 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice 

366) 366/19 - 13 sierpnia 2019 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mysłowicach  

367) 367/19 -13 sierpnia 2019 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mysłowicach  

368) 368/19 -14 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej 
Rady Miasta 

369) 369/19 - 14 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu 
Obywatelskiego 

370) 370/19 - 19 sierpnia 2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Mysłowice na rok 2019  

371) 371/19 - 23 sierpnia 2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ul. 
Fabrycznej 

372) 372/19 - 23 sierpnia 2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Mysłowicach pani Mariecie 

Grabowskiej  

373) 373/19 - 26 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w SP ZOZ Szpitalu Nr 2 w Mysłowicach 

374) 374/19 - 26 sierpnia 2019 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Krótkiej  

375) 375/19 - 26 sierpnia 2019 w sprawie zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Ptasiej  

376) 376/19 - 29 sierpnia 2019 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2019 roku oraz o 
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  

377) 377/19 - 30 sierpnia 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok dokonanych Uchwałą 
Nr XI/172/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 

2019 rok  

378) 378/19 - 30 sierpnia 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice dokonanej 
Uchwałą Nr XI/173/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 roku.  

379) 379/19 - 30 sierpnia 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok oraz zmian w planie 

wykonawczym wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok  

380) 380/19 - 30 sierpnia 2019 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Poznaj boreliozę - mysłowicki program badań profilaktycznych w kierunku 
rozpoznania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych" w roku 2019  

381) 381/19 - 2 września 2019 w sprawie zmian w planie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice za 2019 rok w 
związku ze zmianą placówki oświatowej  

382) 382/19 - 2 września 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 221 czerwca 2019 r. w sprawie 
ustalenia godzin pracy Urzędu Miasta Mysłowice w dniu 30 września 2019r.  

383) 383/19- 2 września 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 514/2018 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie 

powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

384) 384/19 -2 września 2019 w sprawie wyznaczenia Pani Zuzanny Krawieckiej - nauczyciela Przedszkola nr 20 w Mysłowicach, jako osoby 
zastępującej dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności  

385) 385/19 - 3 września 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 
na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom  

386) 386/19 - 3 września 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  

387) 387/19 - 4 września 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i 
wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mysłowice  

388) 388/19 -5 września 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice dotyczących: zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice  

389) 389/19 - 6 września 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 
Urzędzie Miasta Mysłowice  

390) 390/19 - 6 września 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 
Urzędzie Miasta Mysłowicach  

391) 391/19 - 6 września 2019 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Mysłowice  

392) 392/19 - 11 września 2019: w sprawie odwołania II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice. 

393) 393/19 - 11 września 2019 w sprawie wyznaczenia Pani Patrycji Średzińskiej - nauczyciela Przedszkola nr 15 w Mysłowicach, jako osoby 
zastępującej dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności 

394) ZP nr 394/19 - 11 września 2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Szpitalu Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41  

395) 395/19 - 11 września 2019 : w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok  
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396) 396/19 - 13 września 2019 : w sprawie głosowania mieszkańców nad zadaniami zgłoszonymi do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego 

na 2020 rok  

397) 397/19 - 13 września 2019 : w sprawie zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Armii Krajowej celem 

wykonania prac polegających na budowie przyłącza energetycznego dla zasilania garażu  

398) 398/19 - 13 września 2019 : w sprawie zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Katowickiej celem 

wykonania prac polegających na budowie przyłącza energetycznego dla zasilania tablicy informacyjnej  

399) 399/19 - 13 września 2019 : w sprawie przeprowadzenia ponownych konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu 

uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice  

400) 400/19 - 16 września 2019: w sprawie powołania II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice  

401) 401/19 -16 sierpnia 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mysłowice na 2019 rok oraz zmian w planie 

wykonawczym wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok  

402) 402/19 - 16 września 2019: w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Miasta Mysłowice w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Bytomskiej od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A  

403) 403/19 -16 września 2019 2019w sprawie zmiany Zarządzenia nr 363/2019 z dnia 13 sierpnia 2019r. W sprawie powołania Komisji 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Mysłowice  

404) 404/19 - 17 września 2019: w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 373/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2019r. w 

sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Nr 2 im. dr Tadeusza 

Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41.  

405) 405/19 - 17 września 2019: w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 

Gminy Mysłowice położonej w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego - Wielka Skotnica 

406) 406/19 - 17 września 2019: w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w 

Mysłowicach przy ulicy Podgórskiej.  

407) 407/19 - 17 września 2019: w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w 

Mysłowicach w rejonie ulicy Zachęty. 

408) 408/19 - 18 września 2019: w sprawie Uchylenia Zarządzenia 

409) 409/19 - 19 września 2019: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice  

410) 410/19 - 19 września 2019: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice  

411) 411/19 - 19 września 2019: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice  

412) 412/19 - 19 września 2019: w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice 

413) 413/19 - 19 września 2019: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice 

414) 414/19 - 19 września 2019: w sprawie udostępniania bilboardów stanowiących własność Gminy Mysłowice 

415) 415/19 - 23 września 2019: w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu 

Miasta Mysłowice  

416) 416/19 - 23 września 2019: w sprawie zmiany ZP 207/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z późn. zm. z dnia 2 maja 2011 w sprawie 

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Mysłowice. 

417) 417/19 - 23 września 2019: w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta 

Mysłowice oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 

418) 418/19 - 24 września 2019: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 401/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 

16 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok oraz zmian w planie 

wykonawczym wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok.  

419) 419/19 - 24 września 2019: w sprawie Zespołu ds. obsługi głosowania w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.  

420) 420/19 - 26 września 2019: w sprawie organizacji miejskiego ćwiczenia obronnego.  

421) 421/19 - 26 września 2019: w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Mysłowice. 

422) 422/19 - 27 września 2019: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 414/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19 września 2019r. w sprawie 

udostępnienia bilbordów stanowiących własność Gminy Mysłowice 

423) 423/19 - 27 września 2019: w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o Nagrody Prezydenta Miasta Mysłowice  

424) 424/19 - 27 września 2019: w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie Miasta Mysłowice na 2019 rok dokonanych 

Uchwałą Nr XII/191/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta 

Mysłowice na 2019 rok  

425) 425/19 - 27 września 2019: w sprawie przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice dokonanej 

Uchwałą Nr XII/192/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019 roku  

426) 426/19 - 30 września 2019: w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie 

wprowadzenia "Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Miasta Mysłowice.  

427) 427/19 - 30 września 2019: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 740/16 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 

centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Miasta Mysłowice oraz jego jednostek budżetowych i zakładów 

budżetowych. 

428) 428/19 - 30 września 2019: w sprawie zawarcia na okres do dnia 30 kwietnia 2022 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Mysłowice położonej w rejonie ulic Mikołowska-Stokrotek.  
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429) 429/19 - 30 września 2019: w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok oraz zmian w 

planie wykonawczym wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok  

430) 430/19 - 30 września 2019: w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 

Mysłowice 

431) 431/19 - 1 października 2019: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

w Urzędzie Miasta Mysłowice  

432) 432/19 - 1 października 2019: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie 

przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  

433) 433/19 - 2 października 2019: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 402/19 Prezydenta Miasta 

Mysłowice z dnia 16 września 2019r. o przejęciu na rzecz Gminy Miasta Mysłowice w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Bytomskiej od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

434) 434/19 -2 października 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie 

powołania stałego Zespołu do spraw organizacji wyborów i referendów w Urzędzie Miasta Mysłowice  

435) 435/19 - 7 października 2019: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 196/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 29 kwietnia 2019 roku w 

sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice  

436) 436/19 - 7 października 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

w Urzędzie Miasta Mysłowice 

437) 437/19 - 7 października 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Mysłowice położonej w rejonie ulicy Katowickiej zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych osoby fizycznej  

438) 438/19 - 7 października 2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę 
nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy Kokota na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy 

zawartej na co najmniej 10 lat. 

439) 439/19 - 7 października 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok  

440) 440/19 - 11 października 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Miasta Mysłowice  

441) 442/19 - 14 października 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

w Urzędzie Miasta Mysłowice  

442) 443/19 - 14 października 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Miasta Mysłowice  

443) 444/19 - 14 października 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej w rejonie ulic Obrzeżna Zachodnia - Stokrotek zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych osoby 
fizycznej  

444) 445/19 - 14 października 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 394/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 11 września 2019r. W 
sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 im. Dr Tadeusza 

Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41  

445) 441/19 - 14 października 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok  

446) 446/19 - 18 października 2019 w sprawie przyjęcia zasad gospodarki majątkiem trwałym i odpowiedzialności za powierzone mienie w 
Urzędzie Miasta Mysłowice  

447) 447/19 - 22 października 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego  

448) 448/19 - 22 października 2019 w sprawie zawarcia na okres do dnia 31 października 2020 roku umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Krótkiej  

449) 449/19 - 22 października 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok  

450) 450/19 - 22 października 2019Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Żłobku 

Motylek w Mysłowicach ul. Towarowa 1.  

451) 451/19 - 22 października 2019: Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Leopolda Staffa  

452) 452/19 - 22 października 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Miasta Mysłowice  

453) 453/19 - 22 października 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 443/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 14 października 2019 r. w 

sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice  

454) 454/19 - 24 października 2019 w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków Obrony Cywilnej w mieście 
Mysłowice  

455) 455/19 - 24 października 2019 w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa i 

funkcjonowania systemu stałych dyżurów w mieście Mysłowice  

456) 456/19 - 25 października 2019 w sprawie wprowadzenia wzoru karty do głosowania w wyborach na kandydatów do Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach 

457) 457/19 - 28 października 2019 w sprawie powołania członków Mysłowickiej Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Mysłowice 

458) 458/19 - 28 października 2019 w sprawie przyjęcia Instrukcji przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Mysłowice  

459) 459/19 - 28 października 2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Mysłowice  

460) 460/19 - 28 października 2019 w sprawie zmian w planie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok  

461) 461/19 - 28 października 2019 w sprawie wyznaczenia Pani Beaty Myszor - Nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w 

Mysłowicach, jako osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności  
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462) 462/19 - 30 października 2019 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej na spotkanie wyborcze do Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Mysłowicach 

463) 463/19 - 30 października 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

w Urzędzie Miasta Mysłowice  

464) 464/19 - 30 października 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok oraz zmian w 

planie wykonawczym wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok.  

465) 465/19 - 31 października 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie Miasta Mysłowice na 2019 rok dokonanych 

Uchwałą Nr XIII/210/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta 

Mysłowice na 2019 rok oraz dokonania zmian w planie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok.  

466) 466/19 - 31 października 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 

dokonanej Uchwałą Nr XIII/211/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2019 roku.  

467) 467/19 - 4 listopada 2019 w sprawie realizacji wymagań wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67)  

468) 468/19 - 4 listopada 2019 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie Miasta Mysłowice  

469) 469/19 - 4 listopada 2019 w sprawie zmiany § 3 Zarządzenia Nr 459/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2019r. w 

sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Mysłowice  

470) 470/19 - 4 listopada 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 458/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2019r. w 

sprawie przyjęcia Instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Mysłowice  

471) 472/19 - 4 listopada 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w sprawie utworzenia jednostki 

pomocniczej miasta o nazwie Dzielnica Słupna  

472) 471/19 - 4 listopada 2019 w sprawie przyjęcia zasad gospodarki majątkiem trwałym i odpowiedzialności za powierzone mienie w 

Urzędzie Miasta Mysłowice  

473) 473/19 - 5 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej  

474) 474/19 - 7 listopada 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z budżetu miasta pn. 

"Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście 

Mysłowice w roku 2020".  

475) 475/19 - 8 listopada 2019 w sprawie wprowadzenia obowiązku informacyjnego w zakresie ulg udzielonych na podstawie Uchwały Nr 

XII/179/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, 

odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucją kultury, w sprawiekazania 

organów lub osób uprawnionych, do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 

ulga stanowić będzie pomoc publiczną.  

476) 476/19 - 8 listopada 2019 w sprawie zawarcia na okres do dnia 31 października 2020 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Mysłowice położonej w rejonie ulicy Krótkiej.  

477) 477/19 - 8 listopada 2019 w sprawie zwarcia na okres do dnia 31 października 2020 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Krótkiej.  

478) 478/19 - 8 listopada 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w Mysłowicach w rejonie ulic Białobrzeska - Cmentarna.  

479) 479/19 - 12 listopada 2019 w sprawie wprowadzenia na majątek Gminy Mysłowice ujawnionej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 

Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach.  

480) 480/19 - 12 listopada 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Mysłowice.  

481) 481/19 - 12 listopada 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 8 maja 2019r. w sprawie 

powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mysłowicach na kadencję 2019-2023.  

482) 482/19 - 12 listopada 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu m. Mysłowice na 2019 

483) 483/19 - 13 listopada 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w zakresie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu  

484) 485/19 - 15 listopada 2019 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 

485) 484/19 - 15 listopada 2019 w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Mysłowice 

486) 486/19 - 15 listopada 2019 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Mysłowice Regulaminu Organizacyjnego.  

487) 487/19 - 15 listopada 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej 

przy ulicy Stadionowej nr 2 w Mysłowicach  

488) 488/19 - 18 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kariny Krechowieckiej  

489) 489/19 - 18 listopada 2019 w sprawie powołania Zespołu ds. restrukturyzacji zadłużenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.  

490) 490/19 - 18 listopada 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice dokonanej 

Uchwałą Nr XIV/215/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 13 listopada 2019 roku oraz Uchwałą Nr XIV/216/19 Rady Miasta Mysłowice z 

dnia 13 listopada 2019 roku  

491) 491/19 - 18 listopada 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mysłowice na 2019 rok oraz zmian w planie 

wykonawczym wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2019.  

492) 492/19 - 19 listopada 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki zabudowanej osadnikiem Imhoffa z przeznaczeniem pod oczyszczalnię 

ścieków na rzecz jednego z trzech współwłaścicieli tego osadnika  
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493) 493/19 - 19 listopada 2019 w sprawie powołania członków Mysłowickiej Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Mysłowice  

494) 494/19 - 19 listopada 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 
Urzędzie Miasta Mysłowice  

495) 495/19 - 20 listopada 2019 w sprawie ustalenia ilości stypendystów, okresu wypłacania i wysokości stypendiów przyznanych na rok 

szkolny 2019/2020 w ramach "Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic"  

496) 496/19 - 21 listopada 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w 

obszarze pomocy społecznej.  

497) 497/19 - 21 listopada 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w 

obszarze pomocy społecznej  

498) 498/19 - 21 listopada 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w 

obszarze pomocy społecznej - prowadzenie zajęć w ramach "Uniwersytetu Trzeciego Wieku" oraz naboru członków do komisji 

konkursowej.  

499) 499/19 - 25 listopada 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Karola Miarki.  

500) 500/19 - 25 listopada 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Katowickiej.  

501) 501/19 - 25 listopada 2019 w sprawie określenia składu osobowego zespołu doradczego i opiniującego oraz trybu opiniowania 

projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Mysłowice lub Sekretarza Miasta Mysłowice podejmujących na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 

Uchwały Nr XII/179/119 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów 

lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną. 

502) 502/19 - 25 listopada 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice.  

503) 503/19 - 25 listopada 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice. 

504) 504/19 - 25 listopada 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice.  

505) 505/19 - 25 listopada 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Miasta Mysłowice.  

506) 506/19 - 25 listopada 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Wiosny Ludów  

507) 507/19 - 25 listopada 2019 w sprawie zawarcia na okres do dnia 31 października 2020 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Krótkiej  

508) 508/19 - 27 listopada 2019 w sprawie zmiany § 3. Zarządzenia Nr 459/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 października 2019r. w 

sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Mysłowice  

509) 509/19 - 28 listopada 2019: w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miasta Mysłowice. 

510) 510/19 - 28 listopada 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego do prowadzenia w roku 2020 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice. 

511) 511/19 - 29 listopada 2019 w sprawie zajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonej w 

Mysłowicach przy ulicy Fryderyka Szopena celem wykonania prac polegających na budowie odcinka sieci średniego napięcia SN.  

512) 512/19 - 29 listopada 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie Miasta Mysłowice na 2019 rok dokonanych 

Uchwałą Nr XV/228/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta 

Mysłowice na 2019 rok. 

513) 513/19 - 29 listopada 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice dokonanej 

Uchwałą Nr XV/229/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada 2019 roku. 

514) 514/19 - 29 listopada 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok oraz zmian w planie 

wykonawczym wydzielonych rachunków bankowych dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok 

515) 515/19 -2 grudnia 2019 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie 

Miasta Mysłowice, jednostkach organizacyjnych Miasta Mysłowice oraz podmiotach równorzędnych 

516) 516/19 - 2 grudnia 2019 w sprawie powołania Pełnomocnika de. Systemów Zarządzania.  

517) 517/19 - 2 grudnia 2019 w sprawie wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania w Urzędzie Miasta Mysłowice.  

518) 518/19 - 2 grudnia 2019 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym 

do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice 

519) 519/19 - 2 grudnia 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Mysłowice, gminnych 

jednostkach organizacyjnych oraz instytucjach kultury opracowany w ramach kontroli zarządczej, jako jej komponent. 

520) 520/19 - 2 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania 

i krzewienia kultury fizycznej pod nazwą : Organizacja uprawiania sportu w 2020r. - sport młodzieżowy indywidualny".  

521) 521/19 - 2 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania 

i krzewienia kultury fizycznej pod nazwą : Organizacja uprawiania sportu w 2020r. - sport młodzieżowy zespołowy 

522) 522/19 - 2 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania 

i krzewienia kultury fizycznej pod nazwą : Organizacja uprawiania sportu w 2020r. - piłka nożna".  
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523) 523/19 - 2 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

524) 524/19 - 2 grudnia 2019 w sprawie zmian w planie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok w 

związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego.  

525) 525/19 - 3 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 
Urzędzie Miasta Mysłowice  

526) 526/19 - 5 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko w 

Urzędzie Miasta.  

527) 527/19 - 5 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 
Urzędzie Miasta Mysłowice.  

528) 528/19 - 9 grudnia 2019 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

529) 529/19 - 9 grudnia 2019 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, 

położonej w Mysłowicach przy ulicy Ks. Norberta Bończyka nr 80  

530) 530/19 - 9 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze 
zapobiegania i zwalczania zjawisk bezdomnych zwierząt na terenie miast. 

531) 531/19 - 9 grudnia 2019 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok 

532) 532/19 - 10 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem nr 496/19 Prezydenta 
Miasta Mysłowice z dnia 21 listopada 2019r.  

533) 533/19 - 10 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem nr 497/19 Prezydenta 
Miasta Mysłowice z dnia 21 listopada 2019r.  

534) 534/19 - 11 grudnia 2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach 

Urzędu Miasta Mysłowice. 

535) 535/19 - 11 grudnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2019r. w sprawie 
powołania członków Rady Sportu w Mysłowicach 

536) 536/19 - 12 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 
Urzędzie Miasta Mysłowice.  

537) 537/19 - 12 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 
Urzędzie Miasta Mysłowice 

538) 538/19 - 12 grudnia 2019 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego "Regulaminu struktury zarządzania projektem "Budowa 

Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą 

elektroniczną" stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 352/16 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie 

powołania struktury zarządzania projektem "Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia 

zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną".  

539) 539/19 - 12 grudnia 2019 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Miasta Mysłowice w dniu 3stycznia 2020r.  

540) 540/19 - 12 grudnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 242/09 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie 

Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Mysłowice.  

541) 541/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w 

Mysłowicach na okres kadencji na lata 2019-2023.  

542) 542/19 - 13 grudnia 2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulic Spokojna - Dolna.  

543) 543/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie zawarcia na okres do dnia 31 października 2020 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Krótkiej.  

544) 544/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Mysłowice w 

obszarach: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej.  

545) 545/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu 

na wybór realizatora zadań publicznych miasta Mysłowice z zakresu zdrowia publicznego na rok 2020. 

546) 546/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice.  

547) 547/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej w rejonie ulicy Laryskiej zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych osoby fizycznej. 

548) 548/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, 

położonej w Mysłowicach przy ulicy Ks. Norberta Bończyka nr 80.  

549) 549/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mysłowice. 

550) 550/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej - prowadzenie zajęć w ramach "Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku".  

551) 551/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie wyznaczenia Pani Katarzyny Wadas - nauczyciela Przedszkola nr 3 w Mysłowicach, jako osoby 

zastępującej dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności.  

552) 552/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w Mysłowicach w rejonie ulic Murckow sprawieka - Kornela Makuszyńskiego. 

553) 553/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Stokrotek.  
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554) 554/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w Mysłowicach w rejonie ulicy Plebiscytowej. 

555) 555/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w Mysłowicach w rejonie ulicy Plebiscytowej. 

556) 556/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w Mysłowicach przy ulicy Jana Kasprowicza.  

557) 557/19 - 13 grudnia 2019 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice położonej przy ulicy Bohaterów Getta.  

558) 558/19 - 17 grudnia 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok. 

559) 559/19 - 17 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego 
Zarządzeniem nr 523/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 2 grudnia 2019r. 

560) 560/19 - 23 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze zapobiegania i zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie 

miasta ogłoszonego zarządzeniem nr 530/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 09.12.2019.  

561) 561/19 - 23 grudnia 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie Miasta Mysłowice na 2019 rok dokonanych Uchwałą 

Nr XVII/248/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 

2019 rok.  

562) 563/19 - 23 grudnia 2019 w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Sportowej im. Olimpijczyków 

Śląskich w Mysłowicach. 

563) 562/19 - 23 grudnia 2019 w sprawie przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice dokonanej 
Uchwałą Nr XVII/249/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2019 roku.  

564) 564/19 - 23 grudnia 2019 w sprawie przedłużenia terminu składania ofert i podwyższenia kwoty w otwartym konkursie ofert w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego Zarządzeniem nr 523/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 2 grudnia 

2019r., oraz wyznaczenia nowego terminu posiedzenia komisji konkursowej określonej Zarządzeniem nr 559/19 Prezydenta Miasta 
Mysłowice z dnia 17 grudnia 2019r.  

565) 565/19 - 24 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia licytacji ruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Mysłowice  

566) 566/19 - 27 grudnia 2019 w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych 

za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach  

567) 567/19 - 27 grudnia 2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Mysłowicach przy ul. Harcerzy Śląskich 

568) 568/19 - 30 grudnia 2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2019 rok.  

569) 569/19 - 31 grudnia 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej oferty w sprawie o udzielenie dotacji w zakresie 

rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadania pod nazwą: Organizacja 
uprawiania sportu w 2020 r. - sport młodzieżowy zespołowy 

570) 570/19 - 31 grudnia 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej oferty w sprawie o udzielenie dotacji w zakresie 
rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadania pod nazwą: Organizacja 
uprawiania sportu w 2020 r. - piłka nożna.  

571) 571/19 - 31 grudnia 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej oferty w sprawie o udzielenie dotacji w zakresie 

rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadania pod nazwą: Organizacja 

uprawiania sportu w 2020 r. - sport młodzieżowy indywidualny  

572) 572/19 - 31 grudnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 740/16 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
centralizacji rozliczeń w zakresie podatków od towarów i usług Miasta Mysłowice oraz jego jednostek budżetowych i zakładów 
budżetowych  

573) 573/19 - 31 grudnia 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice.  

574) 574/19 - 31 grudnia 2019 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości. 


